
Kedves Flotta ügyfelünk!
Igényelj május 31-ig még egy flotta előfizetést jelenlegi flottádhoz és nem csak 0 Ft-ért beszélhettek 

egymással, de 6 hónapig havi 1000 hálózaton belüli percet is kaptok!

Érdekelnek a részletek?
Ajánlatunkban minden olyan flotta előfizetőnk részt vehet, aki

• a promóció kezdetekor legalább egy aktív flotta tarifával rendelkező Vodafone-os flotta-tag, 

• aki a Vodafone-tól SMS, vagy MMS, vagy e-mail üzenetben, vagy telefonon keresztül a 
promócióról marketing tartalmú tájékoztatást kap vagy 2013. április 17. és május 31. között 
regisztrál a www.vodafone.hu/flottatavasz oldalon

• valamint a promóció időtartama alatt legalább egy új SIM kártyát vásárol flotta tarifával, 2 év ha-
tározott időre, a meglévő flotta tarifája mellé, készülékkel vagy készülék nélkül, saját nevére.

Flotta Tavaszi Promócióról részletes információt itt találsz: http://www.vodafone.hu/flottatavasz

Bevonnád egy családtagod vagy barátod, hogy velük is 0 Ft-ért beszélhess?
Szerezz be nekik is egy új flottás előfizetést!

Az új flottatagnak új készülék is jár! Válassz mellé okostelefonjaink közül:
 

Samsung E1180
• 1,52” LCD színes kijelző
• Kihangosítás funkció
• MP3 csengőhang

Samsung Galaxy Ace Plus
• Android 2,3 operációs rendszer
• 1Ghz processzor
• 5 MP LED kamera

Sony Xperia Tipo
• Android 4.0 operációs rendszer
• 3,2” érintőkijelző
• 3,2 MP kamera

Flotta bolti ár: 1 Ft
Flotta online ár: 1 Ft
Új flotta előfizetéssel, 24 hónapos 
határozott idejű szerződéssel.

Flotta bolti ár: 49 990 Ft
Flotta online ár: 47 990 Ft  

Új flotta előfizetéssel, 24 hónapos 
határozott idejű szerződéssel.

Flotta bolti ár: 27 990 Ft
Flotta online ár: 25 990 Ft
Új flotta előfizetéssel, 24 hónapos 
határozott idejű szerződéssel.

Intézd kényelmesen!
Ha szeretnéd elkerülni a sorbanállást, válaszd az online ügyintézést.

A Flotta Tavaszi Promóció 2013. április 02. és május 31. között érvényes, a készülékajánlatok a készlet erejéig. A fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. A készülékek a mindenkori ak-
tuális flotta alapárlista alapján vásárolhatóak meg: www.vodafone.hu/flotta-arlista. A havi 1000 perc a Vodafone belföldi hálózatába indított, normál díjas hívásokra vehető 
igénybe, 6 hónapon keresztül. Meglévő, de nem flotta tarifás előfizetések (például Vodafone feltöltő kártyás vagy lakossági és üzleti számlás előfizetők) flottába való bevitele 
nem jogosít fel a részvételre. A Promócióról további részletek megtalálhatóak a http://www.vodafone.hu/flottatavasz oldalon. A vásárlás feltétele „Flotta Együttműködési 
Megállapodásban” rögzített, az adott flotta kapcsolattartója által kibocsátott érvényes igazolás. Ugyanezen megállapodás tartalmazza az összesen köthető flotta előfizetések 
számát. A vásárolt készülék Vodafone hálózati korlátozással van ellátva. Az Általános Szerződési Feltételek az akcióban kötött előfizetői szerződésekre is alkalmazandó, így a 
szerződéskötést megelőzően az Előfizető hitelképesség-vizsgálaton esik át. A vizsgálat eredményének függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg 
vagy egyéb bizto¬síték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő két éven belül az Előfizető érdekkörében felmerülő 
okból a szolgáltatás szüneteltetésére, korlátozására vagy az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az Előfizetői Szerződésben 
meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Amennyiben a határozott időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal egyik fél sem jelzi, hogy az előfizetői szerződés megszüntetését 
kéri, úgy az Előfizetői Szerződés a határozott idő lejártával határozatlan idejűvé alakul. A képek illusztrációk. A műszaki paraméterek a gyártóktól származnak. A nyomdahibák 
elkerüléséért mindent megteszünk, ám ha mégis előfordulnak, azok tartalmáért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Flottatarifáiról tájékozódjon céges Vodafone flotta 
kapcsolattartójánál. Biztosítjuk arról, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. az Ön adatait az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli.

Internetes vásárláshoz a kódodat flotta kapcsolattartódtól vagy a flottakod.hu@vodafone.com 
e-mail címen kérheted el, amennyiben nem áll rendelkezésedre.

Tavaszi megújulás! 
Vegyél még egy Flotta kártyát és 
hívd bármikor 0 Ft-ért!

Online vásárlás

https://shop.vodafone.hu/flotta/login
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