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MAKASZ
ORSZÁGOS
KEDVEZMÉNYKÁRTYA
Legyen magánál
A MAKASZ kedvezménykártya az élet majd
minden területére kiterjedő kedvezményeket
biztosít tagjai számára.

Kedvezményes lehetőségek a Vodafone-nál!
Kedves MAKASZ tag!
A Vodafone idén is meghirdette karácsonyi akcióját, melynek részleteit
ezúton küldjük Önöknek!
Karácsonyi akció részletei 2017. december 31-ig >>>!
MINDEN FLOTTA ELŐFIZETŐ 21 HAVI RÉSZLETBEN is
megvásárolhatja a választott készüléket, 2 éves flotta tarifával. Új
készülékvásárlás nélküli flotta tarifacsomagunk a következő: itt
elérhetőek >>>
KEDVEZMÉNYES ÁRON és kedvezményes havi törlesztéssel akkor
vásárolhatsz készüléket, ha publikus RED tarifát vásárolsz, 2 év határozott
idejű szerződéssel.

A Vodafone flotta előnyei:
- KORLÁTLANUL BESZÉLSZ belföldön, a Vodafone flotta tarifákkal,
flottán belül, minden flotta taggal
- 0 FT-ÉRT ELVIHETED a flotta készülék árlistán található bármely
készüléket 12 vagy 21 havi kamatmentes részletre. A Vodafone fenntartja
a jogot, hogy a 0 Ft-os kezdőrészlettel megvásárolt telefonokhoz
kapcsolódó 2 éves határozott idejű szerződést előleg megfizetéséhez
kösse. Az előleget a 3. havi megtérített szolgáltatási díjak után a
szolgáltatási díjakkal szemben, azok értékéig jóváírja Neked. A tarifáddal
elérhető pontos részletfizetési feltételekről a Vodafone üzletekben kapsz
felvilágosítást.
- ADATKERETED EGYSZERŰEN BŐVÍTHETED a Netinfón, a My
Vodafone alkalmazásban, a 1401-es telefonszámon vagy bármelyik
Vodafone üzletben a lakossági adat opciókkal
- EGYEDI, KEDVEZMÉNYES PERCDÍJAKON beszélhetsz
- MÁSODPERC ALAPÚ ELSZÁMOLÁS miatt alacsonyabbak lehetnek
a beszélgetésre vonatkozó költségeid, mint perc alapú elszámolásnál
lennének
- CSALÁDOD és BARÁTAID egyszerűen csatlakozhatnak a flottádhoz
- 3000 FT TOVÁBBI KEDVEZMÉNYT kapsz Te és az ajánlásodon
keresztül új előfizetést vásárló előfizető havi 1000 Ft jóváírás formájában
a Vodafone Ajánló promóció keretében
- Megtarthatod a telefonszámod és akár számhordozással is beléphetsz,
amelyről bővebb tájékoztatást bármelyik Vodafone üzletben kérhetsz.
További részletekért keresse fel a www.vodafone.hu weboldalt.
Üdvözlettel,
MAKASZ Ügyfélszolgálat
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