
 

 

C1 Public 

Vodafone Business Mobile Smart tarifacsomagok 
 

Percdíjas üzleti tarifacsomagok, 24 hónapos határozott időre, e-Pack-kel.  

 

Business Mobile Smart 3GB  

Tarifa tartalma 

A csomag havidíja nettó 3 990 Ft, bruttó 4 520 Ft, mely 100 belföldi és EU-ban felhasználható percet 

tartalmaz. Rendelkezésre áll 3 GB belföldi adatmennyiség, amely felhasználató az EU-ban is. Új, vagy 

meglévő vezetékes szolgáltatás mellég további 3 GB. Oszthatóság Business MultiNet SIM kártyával 

elérhető.  

Részletek 

Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és eseti 

utazási célra. 

Osztható adatmennyiség Nettó 500 Ft/hó (bruttó 525/hó), 24 hónap határozott idejű szerződéssel. 

Kiegészítő Adat opciók: 

500 MB - nettó 1000 Ft (bruttó 1050 Ft) 

3 GB - nettó 3000 Ft (bruttó 3150 Ft) 

 

 

Business Mobile Smart 5GB  

Tarifa tartalma 

A csomag havidíja nettó 5 990 Ft, bruttó 6 840 Ft, mely 250 belföldi és EU-ban felhasználható percet 

tartalmaz. Rendelkezésre áll 5 GB belföldi adatmennyiség, amely felhasználató az EU-ban is. Új, vagy 

meglévő vezetékes szolgáltatás mellég további 5 GB. Oszthatóság Business MultiNet SIM kártyával 

elérhető.  

Részletek 

Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és eseti 

utazási célra. 

Osztható adatmennyiség Nettó 500 Ft/hó (bruttó 525/hó), 24 hónap határozott idejű szerződéssel. 

Kiegészítő Adat opciók: 

500 MB - nettó 1000 Ft (bruttó 1050 Ft) 

3 GB - nettó 3000 Ft (bruttó 3150 Ft) 
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Miért érdemes a Business Mobile Smart csomagokat választani? 

 

Korlátlan cégen belüli beszélgetések - Minden cégen belüli előfizetés percdíj és a perc keret 

felhasználása nélkül hívható a Vodafone Magyarország Zrt. hálózatán belül. 

Másodperc alapú számlázás - Minden Business Mobile Smart csomagban másodperc alapú 

számlázással biztosítjuk a csomagjaink költséghatékony használatát. 

Másodlagos SIM-kártya - Tegye oszthatóvá adatmennyiségét nettó 500 Ft havidíjért és használja 

egyszerre két internetes eszközön, Business MultiNet SIM kártyával 

 

 

E-Pack 

 

Az e-Pack választása esetén számládat a vodafone.hu/eszamla oldalon tekintheted meg, számlád 

érkezésekor pedig értesítést küldünk SMS-ben és emailben. Amennyiben a havidíj-kedvezményt biztosító 

e-Pack fizetést választod, számládat könnyedén befizetheted a Vodafone internetes vagy mobil oldalán, 

banki átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy ATM-en keresztül. Fontos, hogy számlád 

kiegyenlítése minden hónapban a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténjen, a felsorolt fizetési 

módok egyikével. Amennyiben az e-Pack feltételek nem teljesülnek, az e-Packért járó havidíjkedvezmény 

az adott hónapra elveszik. A tétel mellett azt is feltüntetjük, hogy melyik feltételt nem sikerült teljesítened, 

hogy legközelebb elkerülhesd a díj számlázását. 

 

További részletek 

 

A Business Mobile Smart ajánlatok visszavonásig érhetők el üzleti előfizetők részére. 

Automatikus Kiegészítő Adat: A Business Mobile Smart tarifacsomagok havidíjába foglalt adatmennyiség 

felhasználását követően számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan aktiválódó 200 MB 

adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, mely az adott számlaciklus 

végéig felhasználható, nem megosztható, minden hónapban megújul, de csak a havidíjba vagy a kiegészítő 

adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik és kerül 

kiszámlázásra. Felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a számlázási ciklus végéig, 

internetezésre Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban történő kiegészítő 

adatopció vásárlásával van lehetőség. e-Pack: A Business Mobile Smart tarifák táblázatában foglalt havidíjak 

e-Pack igénybevétele esetén érvényesek. E-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj 

ellenében, az előfizető vállalja, hogy valamennyi előfizetése tekintetében e-számlát vesz igénybe, a 

számlabefizetés a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténik és a számla kiegyenlítése a 

következő fizetési módok valamelyikével történik: www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon keresztül, a 

Vodafone mobilalkalmazáson keresztül, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, ATM 

automatákon keresztül. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek 

bármelyikének, a következő havi számláján a havi e-Pack kedvezménnyel megegyező, egyszeri díj kerül 

kiterhelésre. Az e-Pack igénybevételének részletes feltételei a mindenkor hatályos ászf-ben.  

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, 

mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló 

normál díjas hívások/SMS/MMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország 

hálózatán alkalmazott belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifájukban meghatározott 

adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája 

a www.vodafone.hu/redeu oldalon érhető el. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak 

lemondásáig aktív marad. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU Roaming 

használata során a mindenkor hatályos ászf-ben található. A Vodafone EU Roaming életvitelszerű 

https://www.vodafone.hu/szamlabefizetes
https://www.vodafone.hu/redeu
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magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és használata során a külföldi, 

magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata, illetve a külföldön felhasznált 

adatmennyiség mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem 

haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált 

időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma 

nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos 

használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, illetve amennyiben a 

figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó 

használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet szerinti többletdíj 

alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke az 1-es roaming díjzóna 

országaiba történő hívásindítás esetén: nettó 9,89 Ft/perc (bruttó 12,56 Ft/perc); SMS küldés esetén: nettó 

3,09 Ft/SMS (bruttó 3,92 Ft/SMS); MMS küldés esetén: nettó 2,38 Ft/MMS (bruttó 3,02 Ft/MMS); 

adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: nettó 2,38 Ft/MB (bruttó 2,5 Ft/MB). Svájcra, 

Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna 

országaitól. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést 

követően a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje, mely esetben az 

érintett Előfizetők a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén 

Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön. 

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen a 

Szolgáltató 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók 

és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-

terkepoldalon. 

A készülékajánlat visszavonásig, illetve a készlet erejéig elérhető. A készülékek csak Vodafone 

magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes 

információk elérhetők a www.vodafone.hu/hulladekkezeles oldalon. 

Részletes információk az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1788-as telefonszámon és 

a mindenkor hatályos mobil üzleti ászf-ben. 

Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény 

függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. 

bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A Business Mobile Smart csomagokban foglalt adatforgalom 

felhasználása után 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opciót aktiválunk, melynek egyszeri díja nettó 500 

Ft (bruttó 525 Ft). 

* Elérhető Magyarországról a következő országokba indított hívások esetén: EU, Nagy-Britannia, Izland, 

Liechtenstein, Norvégia, Svájc, és Törökország. Belföldön magyar és az EU-ban magyar és EU-s, normál díjas 

számokra. 

** A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónában külföldön is felhasználható. A Vodafone EU Roaming adatforgalom felhasználása után 

fizetendő felár nettó 2,38 Ft/MB (bruttó 2,5 Ft/MB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon
https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkepoldalon
https://www.vodafone.hu/hulladekkezeles
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Vodafone Business Mobile Red tarifacsomagok 
 

Korlátlan üzleti tarifacsomagok 24 hónapos határozott időre, e-Pack-kel.  

 

Business Mobile Red 5GB  

Tarifa tartalma 

A csomag havidíja nettó 8 990 Ft, bruttó 10 650 Ft, mely korlátlan percet és SMS-t tartalmaz, amely 

felhasználható belföldön és az EU-ban. Rendelkezésre áll 5 GB belföldi adatmennyiség, amely 

felhasználató az EU-ban is, akár 5G hálózaton. Új, vagy meglévő vezetékes szolgáltatás mellég további 5 GB. 

Oszthatóság Business MultiNet SIM kártyával elérhető.  

Részletek 

Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és eseti 

utazási célra. 

Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU bármely országába minden normál díjas hívószámra 

Osztható adatmennyiség Nettó 500 Ft/hó (bruttó 525/hó), 24 hónap határozott idejű szerződéssel. 

Kiegészítő Adat opciók: 

500 MB - nettó 1000 Ft (bruttó 1050 Ft) 

3 GB - nettó 3000 Ft (bruttó 3150 Ft) 

5 GB - nettó 4000 Ft (bruttó 4250 Ft) 

 

Business Mobile Red 20GB  

Tarifa tartalma 

A csomag havidíja nettó 13 990 Ft, bruttó 15 990 Ft, mely korlátlan percet és SMS-t tartalmaz, amely 

felhasználható belföldön és az EU-ban. Rendelkezésre áll 20 GB belföldi adatmennyiség, amely 

felhasználató az EU-ban is, akár 5G hálózaton. Új, vagy meglévő vezetékes szolgáltatás mellég további 20 

GB. A tarifacsomag az Alap készülékbiztosítás havidíját minden hónapban tartalmazza 

Részletek 

Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és eseti 

utazási célra. 

Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU bármely országába minden normál díjas hívószámra 

Osztható adatmennyiség Business MultiNet SIM kártyával, nettó 500 Ft/hó, bruttó 525 Ft/hó 24 hónap 

határozott idejű szerződéssel. 

Kiegészítő Adat opciók: 

500 MB - nettó 1000 Ft (bruttó 1050 Ft) 

3 GB - nettó 3000 Ft (bruttó 3150 Ft) 

5 GB - nettó 4000 Ft (bruttó 4250 Ft) 

Alap készülékbiztosítás Készülékvásárlás esetén a határozott idő lejártáig, rongálás és meghibásodás 

esetén. 
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Business Mobile Red Superior 

Tarifa tartalma 

A csomag havidíja nettó 16 990 Ft, bruttó 19 050 Ft, mely korlátlan percet és SMS-t tartalmaz, amely 

felhasználható belföldön és az EU-ban. Korlátlan adatmennyiség, amely felhasználató az EU-ban is, akár 5G 

hálózaton. A tarifacsomag az Alap készülékbiztosítás havidíját minden hónapban tartalmazza 

Részletek 

Felhasználhatóság EU-n belül minden normál díjas hívószámra havonta, személyi használatra és eseti 

utazási célra. 

Nemzetközi beszélgetés korlátlanul az EU bármely országába minden normál díjas hívószámra 

Alap készülékbiztosítás Készülékvásárlás esetén a határozott idő lejártáig, rongálás és meghibásodás 

esetén. 

 

Miért érdemes a Business Mobile Red csomagokat választani? 

 

Korlátlan beszélgetések - Minden Business Mobile RED biztosítja az Ön vállalkozása számára a 

korlátlan kommunikáció előnyeit, itthon és az EU országaiban. 

Korlátlan adat - Business Mobile RED Superior-ral elérhetővé vált az EU-n belüli szabad 

adathasználat. 

Korlátlan nemzetközi hívás - Minden EU-s számra belföldi áron biztosítjuk a korlátlan beszélgetés 

lehetőségét. 

 

 

E-Pack 

 

Az e-Pack választása esetén számládat a vodafone.hu/eszamla oldalon tekintheted meg, számlád 

érkezésekor pedig értesítést küldünk SMS-ben és emailben. Amennyiben a havidíj-kedvezményt biztosító 

e-Pack fizetést választod, számládat könnyedén befizetheted a Vodafone internetes vagy mobil oldalán, 

banki átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy ATM-en keresztül. Fontos, hogy számlád 

kiegyenlítése minden hónapban a számlán feltüntetett fizetési határidőig megtörténjen, a felsorolt fizetési 

módok egyikével. Amennyiben az e-Pack feltételek nem teljesülnek, az e-Packért járó havidíjkedvezmény 

az adott hónapra elveszik. A tétel mellett azt is feltüntetjük, hogy melyik feltételt nem sikerült teljesítened, 

hogy legközelebb elkerülhesd a díj számlázását. 

 

További részletek 

 

A Business Mobile Red ajánlatok visszavonásig érhetők el kisvállalati előfizetők részére. A Business Mobile 

tarifacsomagok esetén a számlázás másodperc alapú. A Business Mobile Red tarifacsomagok havidíjában 

foglalt korlátlan percek, SMS/MMS-ek belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónában külföldön, normál díjas irányok esetén és nemzetközi irányba a Red EU Nemzetközi díjzóna 

területén belül normál díjas, illetve speciális díjazású (zöld számok) nemzetközi hívásokra és SMS-ek esetén 

érvényesek. A nemzetközi hívások díját és a hívással elérhető országok zónabesorolását az Üzleti Mobil 

ÁSZF tartalmazza. 
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A Business Mobile Red tarifacsomagok kizárólag a Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása 

mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használhatóak 

(személyi használat), melybe nem értendő bele például, ha a SIM kártyát nem mobiltelefon-készülékben 

használják; hívások automatizált indítása; hívások tömeges indítása automatikus hívásfogadó eszközök felé; 

szolgáltatások, műszaki eszközök tesztelése, próbaüzeme stb. céljából; személyek, objektumok stb. 

távolról történő megfigyelése céljából (pl. vagyonőrzési funkciók); gép-gép kapcsolat (M2M) létrehozása 

céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; telemarketing, 

ügyfélszolgálati tevékenység stb. Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone fenntartja a jogot, 

hogy előzetes figyelmeztetést követően az előfizetést a Kisvállalati Alaptarifára átváltsa. 

Automatikus Kiegészítő Adat: A Business Mobile Red (kivéve Superior) tarifacsomagok havidíjába foglalt 

adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy alkalommal automatikusan 

aktiválódó 200 MB adatforgalmat tartalmazó Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, mely az adott 

számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható, minden hónapban megújul, de csak a havidíjba vagy 

a kiegészítő adatopció(k)ba foglalt adatmennyiség felhasználását követő további használattal aktiválódik 

és kerül kiszámlázásra. Felhasználását követően az internet szolgáltatás megszűnik a számlázási ciklus 

végéig, internetezésre Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban kiegészítő 

adatopció vásárlásával van lehetőség. 

e-Pack: A Business Mobile Red tarifák táblázatában foglalt havidíjak e-Pack igénybevétele esetén 

érvényesek. E-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében, az előfizető vállalja, 

hogy valamennyi előfizetése tekintetében e-számlát vesz igénybe, a számlabefizetés a számlán 

feltüntetett fizetési határidőig megtörténik és a számla kiegyenlítése a következő fizetési módok 

valamelyikével történik: www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon keresztül, a Vodafone 

mobilalkalmazáson keresztül, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, ATM automatákon 

keresztül. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a 

következő havi számláján a havi e-Pack kedvezménnyel megegyező, egyszeri díj kerül kiterhelésre. Az e-

Pack igénybevételének részletes feltételei az Üzleti Mobil ÁSZF-ben találhatóak. 

Készülékbiztosítás: A Készülékbiztosítás Akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Üzleti és 

Kiemelt Üzleti Előfizetők részére, akik az akció időtartama alatt a készülékvásárlás mellé új, 2 éves, 

határozott idejű Business Mobile RED 20GB vagy Business Mobile RED Superior előfizetést kötnek, az Alap 

készülékbiztosítás csomagot a tarifacsomag részeként biztosítjuk a határozott időtartam alatt. Az előfizetői 

szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, de legkésőbb a 2 év leteltét követően a 

kedvezmény már nem jár, a készülékbiztosításért a csomagnak megfelelő, mindenkor hatályos díj 

fizetendő. Részletes feltételek: Üzleti Mobil ÁSZF. 

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, 

mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló 

normál díjas hívások/SMS/MMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország 

hálózatán alkalmazott belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifájukban meghatározott 

adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája 

a www.vodafone.hu/redeu oldalon érhető el. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak 

lemondásáig aktív marad. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU Roaming 

használata során az Üzleti Mobil ÁSZF-ben található. A Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi 

tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és használata során a külföldi, magyarországi 

hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata, illetve a külföldön felhasznált 

adatmennyiség mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem 

haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált 

időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma 

nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos 

használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, illetve amennyiben a 

figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó 

használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet szerinti többletdíj 

https://www.vodafone.hu/szamlabefizetes
https://www.vodafone.hu/redeu
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alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke az 1-es roaming díjzóna 

országaiba történő hívásindítás esetén: nettó 9,89 Ft/perc (bruttó 12,56 Ft/perc); SMS küldés esetén: nettó 

3,09 Ft/SMS (bruttó 3,92 Ft/SMS); MMS küldés esetén: nettó 2,38 Ft/MMS (bruttó 3,02 Ft/MMS); 

adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: nettó 2,38 Ft/MB (bruttó 2,5 Ft/MB). Svájcra, 

Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna 

országaitól. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést 

követően a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje, mely esetben az 

érintett Előfizetők a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén 

Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön. 

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen a 

Szolgáltató 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók 

és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-

terkep oldalon. 

A készülékajánlat visszavonásig, illetve a készlet erejéig elérhető. A készülékek csak Vodafone 

magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes 

információk elérhetők a www.vodafone.hu/hulladekkezeles oldalon. 

Részletes információk az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1788-as telefonszámon és 

az Üzleti Mobil ÁSZF-ben. 

 

Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény 

függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. 

bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. A Business Mobile RED 5 GB, Business Mobile RED 20 GB 

tarifákban foglalt adatforgalom felhasználása után 200 MB Automatikus Kiegészítő Adat opciót aktiválunk, 

melynek egyszeri díja nettó 500 Ft (bruttó 525 Ft). 

* Elérhető Magyarországról a következő országokba indított hívások esetén: EU, Nagy-Britannia, Izland, 

Liechtenstein, Norvégia, Svájc, és Törökország. Belföldön magyar és az EU-ban magyar és EU-s, normáls 

díjas számokra. 

** A havidíjban foglalt belföldi adatforgalom belföldön és a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. 

roaming díjzónában külföldön is felhasználható. A Vodafone EU Roaming adatforgalom felhasználása után 

fizetendő felár nettó 2,38 Ft/MB (bruttó 2,5 Ft/MB). 

A Business Mobile RED Superior szolgáltatáscsomag az Előfizetők számára 480p videó felbontást biztosít a 

videó tartalmak lejátszása esetén. Ez a felbontás a mobiltelefon készülékekre optimalizált minőséget 

biztosít, nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség kedvezőtlenebb lehet. Az optimalizálás 

lemondására a 1788-as telefonszámon keresztül van lehetőség, valamint szerződéskötéskor. 

 

Business Mobile Red World  

Tarifa tartalma 

A csomag havidíja nettó 42 990 Ft, bruttó 49 650 Ft, mely korlátlan percet és SMS-t tartalmaz, amely 

felhasználható 108 országban. Korlátlan adatmennyiség, amely felhasználató az 108 országban, akár 5G 

hálózaton. A tarifacsomag az Extra készülékbiztosítás havidíját minden hónapban tartalmazza 

 

Részletek 

Felhasználhatóság EU-n belül és a Világ Napijegy országaiban* minden normál díjas hívószámra havonta, 

személyi használatra és eseti utazási célra. 

Prémium készülék 1 Ft-ért Business Mobile RED World tarifával, 24 hónapra, e-Pack-kel. 

 

Miért érdemes a Business Mobile Red World csomagot választani? 

 

https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
https://www.vodafone.hu/hulladekkezeles
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Korlátlan nemzetközi hívás és adat - A Vodafone Business Mobile RED World csomaggal világszerte 

108 ország irányába beszélhet és használhatja azok bármelyikében adatkeretét, plusz költségek 

nélkül. 

Prémium készülékajánlat - Tarifacsomagunkat úgy alakítottuk, hogy mindössze 1 Ft-ért vásárolhat 

hozzá felsőkategóriás készüléket. 

Extra készülékbiztosítás - Az előfizetés magában foglalja extra ajánlatunkat, mely a rongálás és 

meghibásodás mellett, a lopásra is kiterjed. 

 

Országok 

 

A Világ Napijegy országait lefedő besorolás értelmezése szerint 

Afrika: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Ghána, Katar, Kenya, Mozambik 

Amerika: Amerikai Egyesült Államok, Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Bonaire, 

Brazília, Brit Virgin-szigetek, Chile, Costa Rica, Curaçao, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, El 

Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kajmán-szigetek, Kanada, Kolumbia, 

Mexikó, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-

szigetek, Suriname, Trinidad és Tobago, Turks- és Caicos-szigetek, Uruguay 

Ázsia: Afganisztán, Albánia, Ausztrália, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Egyesült Arab Emirátusok, 

Fülöp-szigetek, Grúzia, Hong Kong, India, Indonézia, Izrael, Japán, Kambodzsa, Kazahsztán, Kína, Koreai 

Köztársaság, Macedónia, Makaó, Malajzia, Oroszország, Örményország, Srí Lanka, Szaúd-Arábia, Szerbia, 

Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Új-Zéland, Ukrajna 

Európa: EU, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország 

 

További információk a Vodafone Business RED World csomagról 

 

Az EU-ban és a Világ Napijegy országainak területén hang és SMS, adat Nemzetközi hívás 

belföldről az EU és Világ Napijegy országainak hívószámaira korlátlan. Minden más esetben 

Forgalmi alapú roaming díjszabás érvényes.  

 

További részletek 

 

A Business Mobile RED World ajánlat visszavonásig érhető el üzleti előfizetők részére. A tarifacsomag esetén 

a számlázás másodperc alapú. A Business Mobile RED World tarifacsomag 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 nemzetközi 

hívások díját és a hívással elérhető országok zónabesorolását az Üzleti Mobil ÁSZF tartalmazza. 

A Business Mobile RED World tarifacsomag esetén a havidíjban foglalt korlátlan adatforgalom a Világ 

Napijegy érvényességi területén is felhasználható. A Világ Napijegy érvényességi területe az Üzleti Mobil 

ÁSZF-ben található. 

A Business Mobile RED World tarifacsomag kizárólag a Üzleti Előfizető általi felhasználás szabályainak 

betartása mellett, természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére 

használhatóak (személyi használat), melybe nem értendő bele például, ha a SIM kártyát nem mobiltelefon-

készülékben használják; hívások automatizált indítása; hívások tömeges indítása automatikus hívásfogadó 

eszközök felé; szolgáltatások, műszaki eszközök tesztelése, próbaüzeme stb. céljából; személyek, 

objektumok stb. távolról történő megfigyelése céljából (pl. vagyonőrzési funkciók); gép-gép kapcsolat 

(M2M) létrehozása céljából; hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban; 
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telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység stb. Nem rendeltetésszerű használat esetén, a Vodafone 

fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetést követően az előfizetést a Kisvállalati Alaptarifára átváltsa. 

e-Pack: A Business Mobile RED World tarifa táblázatában foglalt havidíjak e-Pack igénybevétele esetén 

érvényesek. E-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében, az előfizető vállalja, 

hogy valamennyi előfizetése tekintetében e-számlát vesz igénybe, a számlabefizetés a számlán 

feltüntetett fizetési határidőig megtörténik és a számla kiegyenlítése a következő fizetési módok 

valamelyikével történik: www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon keresztül, a Vodafone 

mobilalkalmazáson keresztül, banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, ATM automatákon 

keresztül. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, a 

következő havi számláján a havi e-Pack kedvezménnyel megegyező, egyszeri díj kerül kiterhelésre. Az e-

Pack igénybevételének részletes feltételei az Üzleti Mobil ÁSZF-ben találhatóak. 

Készülékbiztosítás: A Készülékbiztosítás Akció visszavonásig érhető el. Az ajánlat keretében azon Üzleti és 

Kiemelt Üzleti  Előfizetők részére, akik az akció időtartama alatt a készülékvásárlás mellé új, 2 éves, 

határozott idejű Business Mobile RED World előfizetést kötnek, az Extra készülékbiztosítás csomagot a 

tarifacsomag részeként biztosítjuk a határozott időtartam alatt. A 2 éves határozott időtartamú előfizetői 

szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén, de legkésőbb a 2 év leteltét követően a 

kedvezmény már nem jár, a készülékbiztosításért a csomagnak megfelelő, mindenkor hatályos díj 

fizetendő. Részletes feltételek: Üzleti Mobil ÁSZF. 

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, 

mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming-hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló 

normál díjas hívások/SMS/MMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország 

hálózatán alkalmazott belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifájukban meghatározott 

adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája 

a www.vodafone.hu/redeu oldalon érhető el. A szolgáltatás a sikeres megrendelést követően annak 

lemondásáig aktív marad. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról Vodafone EU Roaming 

használata során az Üzleti Mobil ÁSZF-ben található. A Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi 

tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és használata során a külföldi, magyarországi 

hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata, illetve a külföldön felhasznált 

adatmennyiség mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem 

haladhatja meg a belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált 

időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma 

nem haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos 

használat). Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, illetve amennyiben a 

figyelmeztetést követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó 

használati mintázatát nem változtatja meg, Szolgáltató az 531/2012/EU rendelet szerinti többletdíj 

alkalmazására jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke az 1-es roaming díjzóna 

országaiba történő hívásindítás esetén: nettó 9,89 Ft/perc (bruttó 12,56 Ft/perc); SMS küldés esetén: nettó 

3,09 Ft/SMS (bruttó 3,92 Ft/SMS); MMS küldés esetén: nettó 2,38 Ft/MMS (bruttó 3,02 Ft/MMS); 

adatforgalom az 1-es roaming díjzóna országaiban: nettó 2,38 Ft/MB (bruttó 2,5 Ft/MB). Svájcra, 

Törökországra és Monacóra a méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna 

országaitól. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést 

követően a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje, mely esetben az 

érintett Előfizetők a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai Gazdasági Térség területén 

Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják készüléküket külföldön. 

Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen a 

Szolgáltató 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók 

és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-

terkep oldalon. 

https://www.vodafone.hu/szamlabefizetes
https://www.vodafone.hu/redeu
https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
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A készülékajánlat visszavonásig, illetve a készlet erejéig elérhető. A készülékek csak Vodafone 

magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes 

információk elérhetők a www.vodafone.hu/hulladekkezeles oldalon. 

Részletes információk az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1788-as telefonszámon és 

az Üzleti ÁSZF-ben. 

Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény 

függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. 

bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. 

* Elérhető Magyarországról és a mindenkori Roaming díjszabás szerint a 1. roaming díjzónában valamint a 

Világ Napijegy érvényességi területén külföldön indított hívások esetén. Belföldön magyar és az EU-ban 

magyar és EU-s, normál díjas számokra. 

** A havidíjban foglalt adatforgalom belföldön, a mindenkori Roaming díjszabás szerint az 1. roaming 

díjzónában valamint a Világ Napijegy érvényességi területén külföldön is felhasználható. 

A Business Mobile RED World szolgáltatáscsomag az Előfizetők számára 480p videó felbontást biztosít a 

videó tartalmak lejátszása esetén. Ez a felbontás a mobiltelefon készülékekre optimalizált minőséget 

biztosít, nagyobb képernyőjű készülékek esetében a képminőség kedvezőtlenebb lehet. Az optimalizálás 

lemondására a 1788-as telefonszámon keresztül van lehetőség. 

 

Új üzleti vezetékes internet és mobil előfizetések 

együtt akár 15-35% havidíj-kedvezménnyel! 
 

2 évre, e-Packkel, az összhavidíj alapján. Visszavonásig, a mobil számlából levonva, azonos néven és 

ügyfélszámon. A vezetékes szolgáltatás elérhetősége területenként változhat. 

 

Válassza ki az önnek megfelelő szolgáltatásainkat, amelyeket együtt kedvezményesen igényelhet! 

Szolgáltatások amelyekre érvényesíthető a kedvezmény: Mobil, Vezetékes Internet, Mobilinternet, TV, 

Telefon.  

A kedvezmény érvényesítéséhez legalább egy hangalapú mobil és egy vezetékes internet vásárlása 

szükséges. 

 

Részletek:  

 

Az 1000 Ft havidíj-kedvezmény a Business Mobile Smart 3GB, 5GB, valamint a Business Mobile Red 5GB, 

20GB, és Superior tarifacsomagok esetén vehetőek igénybe. 

Előnyök és Kedvezmények a Vodafone mobil és vezetékes előfizetéssel is rendelkező 

előfizetőinek: A Kedvezmény akció keretein belül azon kis-és középvállalati üzleti előfizető, aki 2 éves 

határozott idejű Business Mobile Smart 3GB, 5GB, Business Mobile RED 5GB, 20GB, Business Mobile RED 

Superior vagy RED World tarifacsomagok valamelyikével rendelkezik és a 2020. április 1. után indult 

vezetékes Business Office Net internet portfolió internet vagy Business Office Net Internetet tartalmazó 

csomagjai közül legalább egyre, 2 éves határozott idejű szerződést köt vagy meglévő szerződést a 

tarifacsomagokkal hosszabbít, a határozott időtartam fennállta alatt havidíj-kedvezményben részesülhet a 

mindenkori számlazáráskor fennálló aktuális állapot figyelembevételével, amennyiben az érintett 

szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám) rendelkezik A kedvezmény 

összegének meghatározása havonta kerül meghatározásra azzal, hogy amennyiben az Előfizető több 

ügyfélszámmal rendelkezik, a kedvezmény csak azon a mobil ügyfélszámon érvényesül, amelyen a 

legmagasabb összegű havidíj-kedvezmény állapítható meg. A kedvezményre történő jogosultság 

aktiválása a sikeres beazonosítást követően automatikusan történik a Szolgáltató belső adatbázisa alapján. 

https://www.vodafone.hu/hulladekkezeles
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A havi előfizetésidíj-kedvezmény elsősorban a mobiltarifacsomagok internet havi díjaiból kerül levonásra, 

másodsorban a mobil tarifacsomagok tarifacsomag havidíjából, maximum a legmagasabb kedvezményt 

biztosító ügyfélszám alatt kiszámlázott havidíjak összegéig. A vezetékes szolgáltatások havidíjából a 

kedvezmény nem vonható le. 

Az Előnyök akcióra nem jogosult: Vodafone korlátlan adatforgalmat/percet tartalmazó, illetve internet-

tarifacsomagok, Business Kid Watch és Senior Okosóra tarifacsomagok, UPC mobil tarifacsomagok. A WiFi 

pótló opció aktiválására azon Előfizető jogosult, aki a Vodafone Vezetékes Otthoni Internetszolgáltatásban 

kimaradást észlel és ezt a Vodafone Magyarország ügyfélszolgálatán keresztül bejelenti, továbbá a 

Vodafone Ügyfélszolgálat nem tudja a hibabejelentő hívásban megjavítani a szolgáltatás kimaradását, 

valamint azt egyedi hibaként azonosítja. 

Részletes feltételek: Üzleti Mobil ÁSZF Akciók 2.19-20. és 2.21. 

 

Extra előnyök  

Ha együtt választ Vodafone mobil és vezetékes előfizetést 

Dupla adatopció - Díjmentes dupla adatopció SIM kártyánként  

Korlátlan beszélgetés - Minden Vodafone vezetékes és mobil hívószám között díjmentes beszélgetés 

belföldön és az EU-ból 

WiFi pótló opció - 3 napra mobil előfizetése mellé  

 

Részletek:  

 

A Vodafone mobil-vezetékes Előnyök és Kedvezmények akciók azon Kisvállalati Vodafone előfizetők 

számára érhetőek el, akik a Vodafone-nál legalább egy jogosult hangalapú mobil Előfizetői Szerződéssel, 

valamint legalább egy jogosult vezetékes szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződéssel és az adott 

Előfizetői Szerződéseken azonos azonosítókkal (ugyanazon előfizetői név, adószám) rendelkeznek. A 

kedvezményre történő jogosultság aktiválása a sikeres beazonosítást követően automatikusan történik a 

Szolgáltató belső adatbázisa alapján, a Dupla adat opció ügyfél igénylését követően kerül érvényesítésre. 

Az Előfizető a Kedvezményre mindaddig jogosult, amíg a jogosultsági feltételek fennállnak, azok 

megszűnése esetén a Kedvezmény automatikusan deaktiválásra kerül. A jogosultságok felülvizsgálata és a 

kedvezmény mértékének megállapítása minden hónapban az adott számlázási ciklus lezárása előtti napon 

történik. 

Adatduplázó opció: SIM kártyánként 24 hónapos határozott időre kötött Business Mobile Smart 3 GB, 5 GB 

és Business Mobile RED 5 GB, 20 GB díjcsomagok havidíjában foglalt adatforgalommal megegyező 

mennyiségű és azonos feltételekkel felhasználható megújuló adatforgalom igényelhető azon kisvállalati 

Előfizetők számára, akik a Vodafone-nál legalább egy jogosult, aktív hangalapú mobil valamint legalább egy 

vezetékes szolgáltatásra vonatkozó előfizetéssel és az érintett szerződéseken azonos azonosítókkal 

(ugyanazon előfizetői név, adószám) rendelkeznek. 

További részletek a mindenkor hatályos üzleti ászf-ben.  

 

Egyszeri kiegészítő adatopciók Vodafone Business Mobile 

tarifacsomagokhoz  
 

Ha a tarifájában foglalt adatmennyiség már elfogyott, vagy ha több adatra van szüksége, akkor válasszon 

Egyszeri Kiegészítő adatopcióink közül, és használja fel a választott adatmennyiséget a hónap végéig! 

Amennyiben az alap adatmennyiség osztható, úgy a kiegészítő adatmennyiség is osztható lesz. 
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Kiegészítő Adat 500 MB  

 

Nettó 1000, Bruttó 1050 Ft, Business Mobile Smart 3 GB, Business Mobile Smart 5GB, Business Mobile Red 

5GB, Business Mobile Red 20 GB csomagokhoz.  

 

Kiegészítő Adat 3 GB  

 

Nettó 3000, Bruttó 3150 Ft, Business Mobile Smart 3 GB, Business Mobile Smart 5GB, Business Mobile Red 

5GB, Business Mobile Red 20 GB csomagokhoz.  

 

 

Kiegészítő Adat 3 GB  

 

Nettó 4000, Bruttó 4250 Ft, Business Mobile Smart 5GB, Business Mobile Red 5GB, Business Mobile Red 20 

GB csomagokhoz.  

 

Automatikus kiegészítő adat Vodafone Business Mobile 

tarifacsomagokhoz  
Élvezze Business Mobile tarifacsomagjainkat gondtalanul és ne aggódjon ha elfogy az adata, mivel lassítás 

helyett automatikusan további 200 MB adatot biztosítunk havonta (számlazárásonként egy alkalommal), 

amit a számlazárás végéig, teljes sebességgel használhat fel! Az Automatikus Kiegészítő Adat díját csak az 

opció megkezdése esetén számlázzuk ki, amennyiben egyéb kiegészítő adatot rendel, úgy elsőként annak 

adatkeretét használhatja fel. 

 

Business Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB 

 

Nettó 500, Bruttó 525 Ft, Business Mobile Smart 3 GB, Business Mobile Smart 5GB, Business Mobile Red 5GB, 

Business Mobile Red 20 GB. 

 

 

 

További részletek 

 

Automatikus Kiegészítő Adat 200 MB vagy Automatikus PluszAdat 150 MB: A fenti tarifacsomagok 

havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, illetve ha a havidíjban foglalt belföldi 

adatmennyiség felhasználását megelőzően a Netinfo oldalon kiegészítő adatopció vásárlására kerül sor, 

úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően, 

illetve ha a Netinfo oldalon vásárolt kiegészítő adatopcióban foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását 

megelőzően Online ügyfélszolgálaton keresztül vagy a My Vodafone alkalmazásban további egy vagy több 

alkalommal kiegészítő adatopció(k) vásárlására kerül sor, úgy a kiegészítő adatopcióban, majd a havidíjban 

foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően számlázási ciklusonként egy alkalommal 

automatikusan aktiválódó Automatikus PluszAdat vagy Automatikus Kiegészítő Adat opció kapcsolódik, 

melynek díja bruttó 500 Ft. Az Automatikus PluszAdat és Automatikus Kiegészítő Adat opció adatforgalma 

az adott számlaciklus végéig felhasználható, nem megosztható. Az Automatikus PluszAdat vagy 
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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 PluszAdat és Automatikus Kiegészítő Adat opcióban foglalt 

adatmennyiség felhasználását követően a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik. 

Kiegészítő Adat vagy Egyszeri PluszAdat opció: Amennyiben egy Kiegészítő Adat vagy Egyszeri 

PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra a következő Kiegészítő Adat vagy Egyszeri 

PluszAdat opció vásárlásának pillanatáig, akkor a meglévő adatopció fel nem használt hátralévő 

adatforgalma elvész. A Kiegészítő Adat vagy Egyszeri PluszAdat opció kizárólag az adott számlaciklus 

végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, azonos feltételekkel. 

Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kiegészítő Adat vagy Egyszeri PluszAdat opció vásárolható. A 

Kiegészítő Adat vagy Egyszeri PluszAdat opció nem megújuló opció, minden számlaciklusban újra kell igény 

szerint vásárolni. 

Kedvezményes kiegészítő Adat vagy Megújuló PluszAdat opció: A Kedvezményes kiegészítő adat vagy 

Megújuló PluszAdat opció megújuló opció, számlaciklusonként újra aktiválódik, nem szükséges minden 

számlaciklusban újra igényelni. Amennyiben adott számlázási ciklusban a Kedvezményes kiegészítő adat 

vagy Megújuló PluszAdat opció nem kerül teljes egészében felhasználásra, akkor a fel nem használt 

hátralévő adatforgalom elvész. A Kedvezményes kiegészítő adat vagy Megújuló PluszAdat opció kizárólag 

az adott számlaciklus végéig használható fel a tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalomra irányadó, 

azonos feltételekkel. Egy számlacikluson belül tetszőleges számú Kedvezményes kiegészítő adat vagy 

Megújuló PluszAdat opció vásárolható A Kedvezményes Kiegészítő Adat opció vásárlása esetén az Előfizető 

vállalja, hogy az előfizetéshez kapcsolódó határozott idő alatt a kiegészítő opciót is fenntartja, ez alatt az 

idő alatt az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az opció megszüntetésére nem kerül sor. Amennyiben 

a fenti feltételek nem teljesülnek, úgy az Előfizető a mindenkor hatályos mobil üzleti 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. 

További feltételek a tarifacsomagokról, illetve a tarifacsomagokhoz igényelhető adatopciókról az Üzleti 

ÁSZF-ben a fent megjelölt tarifák leírásánál találhatóak. 

 

 

 

Vodafone Business Mobile Net tarifacsomagok 
 

24 hónapos határozott időre, e-Pack-kel. Havidíjas mobilinternet csomagjainkkal fix havidíjért bárhol 

könnyedén és egyszerűen internetezhet 

 

Business Mobile Net 5GB  

Tarifa tartalma 

5 GB belföldön és az EU-n belül felhasználható adatforgalom 

A csomag havidíja nettó 2 990 Ft, bruttó 3 140 Ft, 4G/LTE Hálózat. Nettó 500 Ft Automatikus Kiegészítő 

Adat.  

Részletek 

• Becsült maximális letöltési sebesség: 100 Mbit/s 

• Becsült maximális feltöltési sebesség: 20 Mbit/s 

 

Multinet SIM kártya: opcionális kártyánkénti havi oszthatósági díj nettó 500 Ft (max. 2 SIM, bruttó 525 Ft) 

 

Business Mobile Net 20GB  
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Tarifa tartalma 

20 GB belföldön és az EU-n belül felhasználható adatforgalom 

A csomag havidíja nettó 5 990 Ft, bruttó 6 290  Ft, 4G/LTE Hálózat. Nettó 500 Ft Automatikus Kiegészítő 

Adat.  

Részletek 

• Becsült maximális letöltési sebesség: 100 Mbit/s 

• Becsült maximális feltöltési sebesség: 20 Mbit/s 

 

Multinet SIM kártya: opcionális kártyánkénti havi oszthatósági díj nettó 500 Ft (max. 2 SIM, bruttó 525 Ft) 

 

 

 

Business Mobile Net 50GB  

Tarifa tartalma 

50 GB belföldön és az EU-n belül felhasználható adatforgalom 

A csomag havidíja nettó 8 490 Ft, bruttó 8 915 Ft, 4G/LTE Hálózat. Nettó 500 Ft Automatikus Kiegészítő 

Adat.  

Részletek 

• Becsült maximális letöltési sebesség: 100 Mbit/s 

• Becsült maximális feltöltési sebesség: 20 Mbit/s 

 Multinet SIM kártya: opcionális kártyánkénti havi oszthatósági díj nettó 500 Ft (max. 2 SIM, bruttó 525 Ft) 

 

 

További részletek:  

 

Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény 

függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. 

bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. 

A Vodafone a szolgáltatás csomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB 

adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások 

kiosztásánál az Üzleti Mobil Általános Szerződési Feltételekbenpontjában 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 aaz alábbi internetes 

honlapokon: www.etsi.org , illetve www.3GPP.org ). Ennek következtében a 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 

szolgáltatás csomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos 

körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a szolgáltatáscsomag 

Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén a szolgáltatáscsomag Előfizetője nincs hátrányosan 

megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb 

felhasználók. Szolgáltató az Üzleti Mobil Általános Szerződési Feltételekben  meghatározott garantált le- 

és feltöltési sebességet bármely korlátozás esetén biztosítja. 

A 4G/LTE technológiához kapcsolódóan kínált sávszélesség le/feltöltéskor 100/20 Mbit/s, 3G hálózat 

esetén le/feltöltéskor 12/1,5 Mbit/s. 

 

https://https/www.etsi.org
https://www.3gpp.org/
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Business Kid Watch  
 

Szeretné a legkisebb családtagot is bármikor elérni és tudni, hogy jól van? 

 MyKi™ Touch gyerekóra és a hozzá tartozó mobilapplikáció segítségével mindig láthatja, hol van, üzenhet 

neki, vagy akár fel is hívhatják egymást. 

Hanghívások hogy bármikor tudjanak beszélni egymással 

Helymeghatározó funkció , hogy mindig tudja, éppen merre jár 

Hangüzenetek küldése és fogadása , ha nincs idő hosszan elmondani  

Szöveges üzenetek fogadása, ha épp órán lenne 

Töltse le iOS-re és Androidra az ingyenesen elérhető MyKi Watch™ alkalmazást, melynek segítségével 

mindig láthatja, hol van gyermeke és üzenhet is neki! Business Kid Watch Tarifával 1 forintért! 

 

Business Kid Watch Tarifacsomag tartalma 

Korlátlan beszélgetés cégen belül, + 50 perc belföldi hálózatba. 500 MB belföldi és EU technikai adat. 

Nettó 1 730,26 Ft /hó 

Bruttó 1 990 Ft /hó 

készülékkel, 2 évre, e-Packkel 

 

 

Részletek 

A MyKi touch gyerekóra 2 éves Business Kid Watch tarifával most 

1 Ft-os készülékáron érhető el. 

A csomagban foglalt keret felhasználása utáni percdíj: 

40 Ft/perc 

A tarifacsomagok a rendeltetésszerű használatára alkalmas bármely okosóra eszközzel igénybe vehetőek. 

 

További részletek:  

 

50%-50% hang és internet havidíj kedvezmény a szolgáltatás aktiválása és a számlazárás napja közötti 

időszakra számított arányos törthavi havidíjra, valamint a következő hat (6) számlázási ciklusra vonatkozóan 

kiszámlázásra kerülő teljes havidíjra. Az akció az e-Pack kedvezmény akcióval összevonható.  

A Business Kid Watch tarifacsomag kizárólag a Vodafone által megjelölt okosóra eszköz Vodafone-nál 

történő vásárlásával vehető igénybe, továbbá az előfizetés kizárólag ezzel az ajánlatban vásárolt eszközzel 

használható, a szolgáltatáshoz biztosított SIM-kártyával. A szolgáltatás más eszközzel, továbbá a SIM kártya 

más eszközzel nem használható. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, 

hogy előzetes figyelmeztetést követően korlátozza vagy megszüntesse a szolgáltatást vagy 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 tarifa igénybevételéhez 

használt okosóra egyrészt geolokációs adatok továbbítására alkalmas, másrészt az okosóráról korlátozott 

számú hívószám hívható, melyeket előzőleg a Business Kid Watch-hoz csatlakoztatott okostelefonra 

letölthető alkalmazáson keresztül lehetséges beállítani. A beállított telefonszámok köre díjmentesen és 

tetszőleges gyakorisággal változtatható. További információ az okosóra használati utasításában 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. 
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További tájékoztatás az okosóra használati utasításában, illetve a Vodafone honlapján (www.vodafone.hu) 

található. 

A Business Kid Watch szolgáltatáscsomag részletes feltételei az Mobil Üzleti ÁSZF ászf-ben. 

Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény 

függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. 

bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. 

Az e-Pack igénybevétele esetén, kedvezőbb havi előfizetési díj ellenében az Előfizető vállalja, hogy 

valamennyi előfizetése tekintetében E-számlát vesz igénybe, a számla kiegyenlítése a számlán feltüntetett 

fizetési határidőig a következő fizetési módok valamelyikével megtörténik 

a www.vodafone.hu/szamlabefizetes oldalon vagy az E-számla profilon vagy a Vodafone mobil 

alkalmazáson keresztül vagy banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, OTP bankautomatákon 

keresztül). Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek bármelyikének, 

a következő havi számláján Business Kid Wtach tarifa esetén bruttó 500 Ft egyszeri díj kerül kiterhelésre. 

Részletes feltételek az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1788-as telefonszámon, és a 

Mobil Üzleti ÁSZF-ben. 

Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő határozott időn belül az Előfizető érdekkörében 

felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, az Üzleti ÁSZF-ben, illetve az Adásvételi 

szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. 

A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás díjmentes aktiválása, 

mellyel a Szolgáltató által meghatározott roaming- hálózatokon a magyarországi hívószámokra irányuló 

normál díjas hívások/SMS/MMS-ek az Előfizető által használt szolgáltatáscsomag Vodafone Magyarország 

hálózatán alkalmazott belföldi normál díján történő elszámolásán túl a tarifájukban meghatározott 

adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A partnerhálózatok aktuális listája 

a www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming oldalon érhető el. A szolgáltatás a sikeres megrendelést 

követően annak lemondásáig aktív marad. A Vodafone EU Roaming életvitelszerű magyarországi 

tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe és használata során a külföldi, magyarországi 

hívószámokra irányuló hívások, SMS/MMS-ek használata, illetve a külföldön felhasznált adatmennyiség 

mértéke (tarifában foglalt adatforgalom és kiegészítő adatopciók együttvéve) nem haladhatja meg a 

belföldi használat négy havi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a 

szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem 

haladhatja meg a Vodafone Magyarország hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat). 

Amennyiben a méltányos használat feltételei nem teljesülnek, illetve amennyiben a figyelmeztetést 

követő két héten belül az Előfizető tényleges fogyasztásra vagy jelenlétre vonatkozó használati mintázatát 

nem változtatja meg, Szolgáltató az 531/2012/ EU rendelet 6. e cikke szerinti többletdíj alkalmazására 

jogosult a figyelmeztetés napjától kezdve. A többletdíj mértéke az 1-es roaming díjzóna országaiba történő 

hívásindítás esetén: 12,56 Ft/perc; SMS küldés esetén: 3,92 Ft/SMS; MMS küldés esetén: 3,02 Ft/MMS; 

adatforgalom az 1-es roamingdíjzóna országaiban: 2,50 Ft/MB. Svájcra, Törökországra és Monacóra a 

méltányossági feltételeket elkülönítetten vizsgáljuk a 1-es roaming díjzóna országaitól. Nem 

rendeltetésszerű használat esetén a Vodafone fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítést követően a 

Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében törölje. Azon ügyfelek, akik előfizetéséről 

a Vodafone EU Roaming szolgáltatás törölve lett, a mindenkori forgalmi díjas roaming díjazás, illetve Európai 

Gazdasági Térség területén Szabályozott Európai Roaming díjszabás feltételei alapján használhatják 

készüléküket külföldön. 

Amennyiben az Előfizető 4G/ LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a 4G/LTE lefedettségi területen 

Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és 

feltételek szerint. 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 www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon. 

https://www.vodafone.hu/
https://www.vodafone.hu/szamlabefizetes
https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming
https://www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep
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Hulladékkezeléssel kapcsolatos információt az alábbi oldalon találsz: www.vodafone.hu/telefonok-

tarifak/aktualis-ajanlatok/elektromos-elektronikus-hulladekkezeles 

 

Business Senior Okosóra  
Tudja biztonságban idős családtagjait akkor is, amikor épp nincsenek együtt 

A PS-óra™ és a hozzá tartozó mobilapplikáció és webfelület segítségével mindig kapcsolatban lehet 

szeretteivel. 

 

Hanghívások 

 

Helymeghatározó funkció 

 

Pulzus- és vérnyomásmérés 

 

SOS értesítések 

Az óra regisztrációját a https://ps-watch.privatesentinel.com oldalon tudja elvégezni. 

Töltse le az iOS-re és Androidra ingyenesen elérhető Private Sentinel® alkalmazást, melynek segítségével 

mindig kapcsolatban lehetnek! 

 

Business Senior Okosóra Tarifacsomag tartalma 

Korlátlan beszélgetés cégen belül, +100 perc belföldön a kijelölt telefonszámokra. 1990 Ft/hó 

készülékkel, 2 évre, e-Packkel. 

 

Részletek 

A tarifával a PS-óra™ most 0 Ft-os kezdőrészlettel, 21X1000 Ft-os kamatmentes részletre kapható! 

A csomagban foglalt keret felhasználása utáni percdíj. belföldön és az EU-ban, a kijelölt telefonszámra: 

40 Ft/perc. 

Kizárólag a Vodafone által megjelölt okosóra eszköz vásárlásával vehető igénybe. 

 

További részletek:  

 

A Business Senior Okosóra akció 2019. augusztus 5-től visszavonásig érhető el Kis-, Közép- és Nagyvállalati 

Előfizetők részére. 

Az akció keretében a Business Senior Okosóra tarifacsomagra új, 2 éves határozott időre szerződő Előfizetők 

számára a tarifacsomagra érvényes határozott időtartam alatt bruttó 1000 forint havidíj kedvezményt 

biztosítunk. 

A Business Senior Okosóra akció a jelen Akciók melléklet 2.1. pontjában található Hűségkedvezmény 

akcióval és a 2.17. pontban szereplő e-Pack kedvezmény akcióval összevonható. 

A Business Senior Okosóra tarifacsomag részletes feltételei az Üzleti ÁSZF 1. Díjszabás melléklet 2.1.3. 

pontjában találhatók. 

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. 

https://www.vodafone.hu/telefonok-tarifak/aktualis-ajanlatok/elektromos-elektronikus-hulladekkezeles
https://www.vodafone.hu/telefonok-tarifak/aktualis-ajanlatok/elektromos-elektronikus-hulladekkezeles
https://ps-watch.privatesentinel.com/
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Külföldön a mindenkori Roaming díjszabás érvényes.  

A tarifacsomagban foglalt Zárt csoport opció díját a tarifa havidíja tartalmazza, nem a havidíjon felül 

számlázódik. További részletek a Zárt csoport opcióval kapcsolatban a mindenkor hatályos mobil üzleti 

ászf-ben.  

A számlazárásig történő további internetezéshez a havidíjban foglalt adatmennyiség felhasználását 

követően 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 tarifában 

foglalt vagy vásárolt adatforgalom kizárólag a beépített funkciók működéséhez kapcsolódó technikai 

háttérszolgáltatásként elérhető, webböngészési célra nem használható. 

A Business Senior Okosóra tarifákra 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 Vodafone által megjelölt okosóra eszköz vásárlásával 

vehető igénybe, továbbá az előfizetés kizárólag ezzel az ajánlatban vásárolt eszközzel használható, a 

szolgáltatáshoz biztosított SIM-kártyával. A Business Senior Okosóra tarifacsomaghoz tartozó előfizetői 

szerződéssel biztosított SIM kártya más eszközzel nem használható. Nem rendeltetésszerű használat 

esetén (például, de nem kizárólag, amennyiben Előfizető a szolgáltatást nem az ajánlatban vásárolt 

eszközzel veszi igénybe, továbbá ha Előfizető a Business Senior Okosóra tarifacsomaghoz biztosított SIM-

kártyát más eszközzel használja) a Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően 

az előfizetést Üzleti Előfizető esetén a Kisvállalati Alaptarifára, Kiemelt Üzleti Előfizető esetén a Közép- és 

Nagyvállalati 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 tarifa 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/business-senior-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. 

 

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/tarifak-es-opciok/business-senior-okosora
https://www.vodafone.hu/

