You kedvezmények
A Vodafone You egy olyan tarifakedvezmény, amelyet bármely új havi díjas előfizetés mellé díjmentesen
igényelhet minden 25 év alatti ügyfél. A You kedvezmények a választott tarifában foglaltakon felül járnak
egy vagy kétéves határozott idejű szerződés esetén, annak lejártáig. A You kedvezményeket 25 éven aluli
igényelheti név, születési dátum megadásával és a személyazonosító igazolvány bemutatásával. Vodafone
You kedvezmény igényelhető új Go Mini, Go Next, Go Net+, Go Talk+ és RED Free előfizetések mellé. Egy
jogosult magánszemély kizárólag egy Vodafone You előfizetést vásárolhat. A tarifában foglalt
adatmennyiségen és Vodafone Passon felül további 2 GB belföldön és az EU-ban felhasználható adatot,
valamint évente 30 egybefüggő napig díjmentes Világ Napijegyet adunk a határozott idejű, havi díjas
szerződés mellé, a határozott idő lejártáig. Ezen felül díjmentesen hívhatják egymást minden Vodafone
You-s ismerősével belföldön és az EU-ban. Vodafone Familysként a Family csomagba foglalt
telefonszámokkal is díjmentesen beszélhet belföldön és az EU-ban és akár havidíj-kedvezményt is járhat az
előfizetésre. A tarifakedvezmény a szerződés határozott időtartamának lejártáig jár, valamint a Vodafone
fenntartja a jogot arra, hogy az Előfizető vagy a kedvezményre jogosult személy 27. életévének betöltésével
vagy jogosulatlan használat esetén az extra kedvezményeket megszüntesse.

További részletek
A visszavonásig elérhető Vodafone You akció keretében azon 25. életévét be nem töltött Előfizető, aki
Vodafone Red Free vagy Go Mini/Next/Net+/Talk+ tarifacsomagot határozott idejű szerződéssel vásárol,
díjmentesen jogosult évente egy alkalommal 30 egybefüggő napig díjmentes Világ Napijegy aktiválására a
My Vodafone applikáción keresztül, illetve Percdíj Nullázó Opcióra, melynek keretében a Vodafone You
akcióban részt vevő tarifacsomagok valamelyikével vagy aktív Percdíj Nullázó opcióval rendelkező
Előfizetők belföldön 0 Ft-os percdíjért beszélhetnek egymással, illetve díjmentesen hívják az Előfizetőt,
továbbá Go Mini/Next/Net+/Talk+ tarifacsomag esetén havi 2GB extra adat használatára. Egy jogosult
számára egy darab Vodafone You utólag fizető előfizetés vásárolható. Külföldön a mindenkori roaming
díjszabás érvényes, a tarifacsomagokban meghatározott feltételek szerint. A határozott idő lejárta után,
jogosulatlan igénybevétel esetén, illetve az Előfizető 27. életévének betöltése után Vodafone a
kedvezményt törölheti. Részletes feltételek az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270es telefonszámon és a mindenkor hatályos lakossági ÁSZF-ben.
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