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1. számú Melléklet 
Vodafone Egyedi Díjszabás 

 

Szolgáltatások 2 éves szerz ıdés esetén 
(nettó) 

Csatlakozási díj 0 Ft 

Havi elıfizetési díj 800 Ft –amely 100%-ban lebeszélhet ı 

Percdíjak Alap 

Hívás vagy átirányítás minden idıszakban* 22,0 Ft 

Profi hangposta hívása 9,6 Ft 

SMS küldés/darab (30 db ingyenes) 15,0 Ft 

Ügyfélszolgálat hívása Vodafone elıfizetıknek Díjmentes 

Kiemelt ügyfélszolgálat hívása Vodafone elıfizetıknek Díjmentes 

 Wireless Office szolgáltatás** kötelez ıen igénybe veend ı 

Havidíj 
900 Ft 

–amely 100%-ban lebeszélhet ı 
Hívás csoporton belül, minden idıszakban 0 Ft 

SMS 30 opció – 30 db ingyenes SMS*** – opcionálisan  választható  
Havidíj 300 Ft 

SMS 100 opció – 100 db ingyenes SMS*** – opcionális an választható  
Havidíj 1 000 Ft 

Egy választott belföldi vezetékes körzet hívása*** – o pcionálisan választható  
Havidíj 400 Ft 
Hívás minden idıszakban 8 Ft 

Kiegészít ı szolgáltatások   
Profi hangposta Ingyenes  
Profi hang- és faxposta Ingyenes (külön kérésre) 
Konferenciahívás Ingyenes (külön kérésre) 
Híváskorlátozás Ingyenes (külön kérésre)  
Elektronikus számlarészletezı Ingyenes (külön kérésre)  
 
Választott vezetékes körzet :  

 
*Bármely belföldi vezetékes vagy mobilszolgáltató hálózatába irányuló, nem emelt díjas hívások. 
 
** Az Elıfizetı számára felajánlott tarifacsomaghoz a táblázatban szereplı ”Wireless Office” szolgáltatás 
kötelezıen választandó az összes elıfizetésre vonatkozóan.  
 
*** A „választott belföldi vezetékes körzet”, az „SMS 30” és „SMS 100” opciót nem kötelezı minden elıfizetéshez 
igényelni.  
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Kiegészít ı információk 
      1.    A fenti árak nem tartalmazzák az áfát. 

2. SMS üzenetek fogadása ingyenes. 
3. A hívások számlázása 10 másodperces egységekben történik. 
4. A havi díj magában foglal 30 db normál díjas belföldi SMS-t. 
5. Egyéb szolgáltatások díjainak számlázása a mindenkor érvényes ÁSZF szerint történik. 
6. A Wireless Office szolgáltatás 06 vagy +36 formát umban indított hívásoknál biztosít 

díjmentességet. Az 1234567 formátumban indított hívá sok normál díjon 
számlázódnak. 

7. A Wireless Office szolgáltatás hívásdíj mentesség e vonatkozik a teljes flottára és a 
kiemelt intézményre a Pedagógus Szakszervezetre. 

 
 
Vodafone tölti ki! Érvényesség kezdetének dátuma: Budapest, 2008……………… 
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