
Vásárolj készüléket legalább 4 500 Ft 
havidíjú egyedi flotta tarifával 2 évre, 
és 21 000 Ft kedvezményt adunk alábbi 
három készülékünk árából!
Egy összegben vagy 0 Ft kezdőrészlettel, 21 havi 
kamatmentes részletre, esetenként mobil előleggel.

Ready?
A jövő izgalmas.

21 000 Ft ünnepi 
készülékkedvezmény 
flottásoknak



A készülékajánlatok 2019. november 1-től 2020. január 31-ig, illetve a készlet erejéig elérhetőek egyedi flotta 
tarifával új szerződéskötéskor, hosszabbításkor és bővítéskor, kétéves határozott idejű szerződés kötése esetén. 
A Flotta Go és Red tarifákhoz a normál lakossági készülékajánlatok érvényesek. 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. A 
részletfizetés 12 vagy 21 hónapos kamat- és költségmentes (0% THM) részletfizetési kedvezmény. Amennyiben 
valamely részlet megfizetésével Előfizető késedelembe esik, Vodafone fenntartja a jogot, hogy az előfizetéshez 
kapcsolódó, még hátralévő részletek mindegyikét egy összegben esedékesnek tekintse, ilyenkor ezt legkésőbb a 
számlatartozás miatti szerződésbontást követően kiállított havi számlával be kell fizetni. A képek illusztrációk. A 
készülékek csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával használhatók. Részletes feltételek és információk 
a Lakossági ÁSZF-ben és a www.vodafone.hu oldalon találhatóak. Az egyedi flotta tarifák tartalma és díjszabása a 
jogosultság igazolása után elérhető az üzletekben vagy a flotta kód birtokában a belföldi hálózatból díjmentesen 
hívható 1270-es telefonszámon. Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek 
a www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon. 

Huawei P Smart Z
Dual SIM
0 Ft kezdőrészlet
+21 × 2 690 Ft
Teljes készülék ár: 
77 490 Ft

56 490 Ft

LG K50S
0 Ft kezdőrészlet
+21 × 1 490 Ft
Teljes készülék ár: 
52 290 Ft

31 290 Ft

Samsung Galaxy A40
Dual SIM

0 Ft kezdőrészlet
+21 × 2 290 Ft
Teljes készülék ár: 

69 090 Ft

48 090 Ft

Ready?
A jövő izgalmas.

Válassz alábbi készülékeink közül!

Vásárolj készüléket legalább 4 500 Ft havidíjú egyedi 
flotta tarifával 2 évre, és 10 500 Ft kedvezményt 

adunk bármely másik készülékünk árából!

- 21 000 Ft

- 21 000 Ft

- 21 000 Ft


