Internet ajánlatok flotta
előfizetők részére
Vodafone
Power to you

A tájékoztató 2015. december után indult tarifák esetén érvényes

Adatforgalom
Mi történik, ha elfogy a flotta tarifacsomagban foglalt adatmennyiségem?
Tarifacsomagban foglalt adatmennyiség
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Automatikus PluszAdat aktiválása

A flotta tarifacsomagodban foglalt adatmennyiség elhasználása után lassítás helyett automatikusan további
adatot biztosítunk havonta (számlazárásonként egy alkalommal), amit a számlazárás végéig, teljes sebességgel használhatsz fel! Ennek költsége az adott havi számlán fog megjelenni. Az Automatikus PluszAdat
díját csak az opció megkezdése esetén számlázzuk ki, amennyiben egyéb kiegészítő adatot rendelsz, úgy
elsőként annak adatkeretét használhatod fel.

Elhasználtad Automatikus PluszAdat 80%-át, SMS-értesítést
küldünk.

Elhasználtad Automatikus PluszAdat 100%-át, az internet sebessége
így 0/0 Mbit/sec. További, számlazárásig történő internetezéshez plusz
adat vásárlása szükséges.

Automatikus PluszAdat
Gyors segítség, ha elfogyott az adatod: a flotta tarifacsomagban foglalt adatmennyiség elhasználása után
automatikusan az Automatikus PluszAdat szolgáltatásunkat aktiváljuk, mely további adatforgalmat biztosít
Neked. Amennyiben az Automatikus PluszAdat 100%-át elhasználtad, az internet sebessége így 0/0 Mbit/sec,
így további számlazárásig történő internetezéshez plusz adat vásárlása szükséges, amelyet a Netinfo (http://
netinfo.vodafone.hu) oldalon vagy üzleteinkben vásárolhatsz meg. Az Automatikus PluszAdat szolgáltatás
ügyfélszolgálaton (1270) lemondható. Az Automatikus PluszAdat a flottaszerződéstől függően 150 MB, 200
MB vagy 300 MB is lehet, ára +465 Ft vagy +500 Ft. Részleteiről érdeklődj flotta kapcsolattartódnál vagy a
1270-en.

További adatvásárlási lehetőségek Netinfon keresztül
Itt rendelhetsz kiegészítő adatopciót, ha az adott hónapban nagyobb adatmennyiségre van szükséged.
• Amint felhasználtad a flotta tarifacsomagban foglalt havi adatmennyiséget, a Netinfo oldal automatikusan megjelenik a telefonon vagy a számítógép böngészőjében. Ezen az oldalon kiválasztható, hogy mely
kiegészítő adatopció vásárlásával szeretnél számlazárásig tovább netezni.
• A Netinfo bármikor elérhető a netinfo.vodafone.hu oldalon.
• Az oldal megtekintése nem növeli az adatforgalmat.
Egyszeri PluszAdat
Ha a tarifában foglalt adatmennyiséged már elfogyott, vagy ha több adatra van szükséged, Egyszeri PluszAdat kiegészítő opció választható a számlazárás végéig felhasználható adatmennyiséggel. A fel nem
használt adat nem vihető át a következő számlázási ciklusra és ára független a megrendelés időpontjától.
Adatforgalom

Bruttó ár

300 MB

750 Ft

1 GB

1 800 Ft

5 GB

6 000 Ft

Megújuló PluszAdat
Amennyiben Megújuló PluszAdat opciónkat választod, elég egyszer megrendelned a Netinfo oldalon keresztül, és mi automatikusan minden hónapban a tarifádban foglalt adatkeretet további adattal egészítjük
ki. A fel nem használt adat nem vihető át a következő számlázási ciklusra és ára független a megrendelés
időpontjától.
Adatforgalom

Bruttó ár

300 MB

500 Ft

1 GB

1 400 Ft

5 GB

4 000 Ft

Egyedi flotta tarifához elérhető határozott idejű kiegészítő adatopciók
Egyszeri készülékkedvezménnyel is elérhető
Egyedi flotta tarifa esetében a Netinfo oldalon történő kiegészítő PluszAdat opciók mellett további flotta
adatopciók is választhatók, 2 éves határozott idejű szerződéssel, belföldi adatforgalommal, amelyet bármely
Vodafone üzletben megvásárolhatsz.

Egyszeri kedvezménnyel
Havidíj
+500 MB adatforgalom
+1 GB adatforgalom
+2 GB adatforgalom
+5 GB adatforgalom

1 394 Ft
2 323 Ft
4 181 Ft
7 000 Ft

Egyszeri
kedvezmény*
10 000 Ft
25 000 Ft
50 000 Ft
75 000 Ft

Kedvezmény
nélkül
Havidíj
929 Ft
1 394 Ft
2 323 Ft
4 000 Ft

*Az egyszeri kedvezmény a mindenkor érvényes, aktuális flottaárlistában szereplő készülékárakra vonatkozik és maximum a készülék vételárának erejéig
vehető igénybe. A választott adatopció havidíja a választott flotta tarifa havidíján felül értendő, 2 éves határozott idejű szerződéssel.

