
Okostelefonok extra 
kedvezménnyel KKSZ 
tagok részére 

Vodafone
Power to you

Vodafone Smart First

1 Ft
100 MB Felfedező 

adatopcióval, új, 2 éves 
flotta-előfizetéssel

Samsung Galaxy J1

9 990 Ft
500 MB Tudatos 

adatopcióval, új, 2 éves 
flotta-előfizetéssel

Nokia Lumia 640

13 990 Ft
1 GB Maximalista 

adatopcióval, új, 2 éves 
flotta-előfizetéssel

Samsung Galaxy Young 2

8 990 Ft
adatopció nélkül, 

új, 2 éves 
flotta-előfizetéssel

Készülékajánlatunk 2015. június 1-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig, de legkésőbb 2015. június 30-ig érvényes egyedi flotta tarifával, 2 éves határozott idejű szerződéssel,  Felfedező, Tudatos 
vagy Maximalista adatopcióval új és meglévő flotta-előfizetőknek egyaránt. A Felfedező, Tudatos, Maximalista adatopciók Flotta Go, Flotta Go+, Flotta Red EU tarifák esetén nem vehetőek igénybe. A 
fenti árak tartalmazzák az áfát. A feltüntetett készülékárak tartalmazzák a készülékkedvezményeket, a készülékek teljes vételára a mindenkori aktuális flotta árlistában található: www.vodafone.hu/
flotta-arlista. A vásárlás feltétele „Flotta Együttműködési Megállapodásban” rögzített, az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott érvényes igazolás, vagy egyéb a flotta tarifához való jogosultság 
igazolásához szükséges dokumentum. A készülékek csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Az adatopciók havidíjában foglalt belföldi adatmennyiség felhasználását követően 
a sebesség 0/0 Mbit/s-ra korlátozódik a számlázási ciklus végéig, garantált sebesség az ÁSZF 4.1 pontjában foglaltak szerint 0/0 Mbit/s. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfizető előzetes 
hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha 
az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az 
Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. A tarifacsomagokhoz elérhető aktuális telefon- és eszközkínálatról és azok áráról a mindenkor érvényes flotta árlisták az irányadóak. 
A képek illusztrációk. A szórólap tájékoztató jellegű, a flotta tarifákról, vásárolható előfizetések számáról, valamint az igénybevétel részleteiről további információ elérhető bármely Vodafone üzletben.

  Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek a www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon.

Ajánlatunk bármelyik Vodafone üzletben elérhető (www.vodafone.hu/uzletkereso) vagy, 
online is megrendelhető (www.shop.vodafone.hu/flotta).

Ízelítő júniusi készülékajánlatunkból, KKSZ tagok részére most még kedvezőbb 
áron, flotta igazolással:


