Telefonálj kötöttségek
nélkül új EU tarifáinkkal!

Használd úgy a telefonod az EU-ban, mint itthon!
Beszélj hazai percdíjaiddal az egész EU területén
Szörfölj Európa legnagyobb partner hálózatán!
Használd adatkereted úgy az egész EU területén,
mint itthon!
Beszélj belföldön korlátlanul és díjmentesen, az
EU-ban pedig a lebeszélhetőség terhére flottán belül
munkatársaiddal, családtagjaiddal és barátaiddal!*
Új Vodafone EU Roaming tarifáinkban megnövelt
adatkeretet is biztosítunk
*A lebeszélhetőség leforgalmazása után a Vodafone Magyarország hálózaton belüli percdíj terhére
telefonálhatsz a flottában.

Saját tarifád is átválthatod új EU tarifáinkra!
Egyedi flotta tarifával

Publikus flotta tarifával

Flotta előfizetésed határozott idejű
szerződésed hatályán belül is átválthatod
a jelenlegi tarifáddal szolgáltatási
szintben legalább megegyező új EU
flotta tarifákra, melyek ugyanúgy
tartalmazzák a flotta csoporton belüli
díjmentes hívásokat.

Minden flottán belüli Go és RED tarifánk
határozott idejű szerződés hatályán belül
is, további kötelezettség nélkül válthat
jelenlegi csomagjának megfelelő új
Vodafone EU Roaming tarifáinkra.

További tudnivalók:
Az EU tarifák megemelt adatkeretei bármely európai partnerhálózatunkon felhasználhatóak
A Vodafone EU Roaming kedvezményben résztvevő országok: Az Európai Unió összes
országa, továbbá: Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc és Törökország
A Vodafone EU roaming szolgáltatásban foglalt díjmentes hívásindítás és fogadás a nem
emelt díjas magyar telefonszámokra érvényes. Nemzetközi hívásokhoz továbbra is a
Vodafone Napi Jegyeket ajánljuk.
A szerződés megkötésével egyidejűleg kérhető a Vodafone EU Roaming szolgáltatás aktiválása, melynek külön díja nincs és 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 belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. A hazai mobilszolgáltatók között 2016. március 11-i adatok alapján a Vodafone rendelkezik a legtöbb partnerhálózattal (26 európai országban). A
partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu internetes oldalon érhető el. Részletes leírás a kedvezményes roaming-díjakról a lakossági ÁSZF 1. számú
mellékletének 5.2 és 5.3 pontjaiban található. Vodafone EU Roaming kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, természetes személy
felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható (magán utazások céljára), azaz életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során
vehető igénybe. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Szolgáltató előzetes értesítést követően a Vodafone EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés tekintetében
törölheti. További információk, a személyi és utazási célú felhasználás feltételei, illetve a tarifák tartalma az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.4. pontjában és a www.vodafone.hu oldalon. Flottákon belüli tarifa vásárláshoz megfelelően kitöltött, eredeti, 30
napnál nem régebbi flotta igazolás szükséges. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Vodafone és az adott vállalat közötti flotta keretmegállapodás irányadó, majd a
Vodafone Lakossági ÁSZF.
Amennyiben az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel rendelkezik, úgy a Vodafone EU Roaming szolgáltatásban résztvevő partnerhálózatok 4G/LTE lefedettségi területén
és a Vodafone Magyarország 4G/LTE hálózatán veheti igénybe a szolgáltatásokat, az ASZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális magyarországi hálózati lefedettség megtekinthető a www.vodafone.hu/lefedettsegi-terkep oldalon.
A szórólap tájékoztató jellegű. A képek illusztrációk. A nyomdahibák elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

