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VODAFONE  

      SZEMÉLY-VAGYONVÉDELMI ÉS 
MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK   TAGSÁGI 
KEDVEZMÉNYE! 

HA ÖN AZ SZVMSZK PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK TAGJA, mostantól szenzációsan kedvezı 

 KAMARAI TAGSÁGI tarifacsomag vásárlásra van lehetısége! 

EHHEZ ÖNNEK NEM KELL MÁST TENNIE CSUPÁN, 
HOGY 

-         JELENTKEZIK A MEGJELÖLT ÉRTÉKESÍTİK 
EGYIKÉNÉL  

-          OTT BEMUTATJA KAMARAI TAGSÁGI 
KEDVEZMÉNY  

           IGÉNYBEVÉTELÉRE SZÓLÓ IGAZOLÁSÁT 

IGAZOLÁS ÁTVÉTELE : A KAMARA 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁN 

- VALAMINT A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKAT. 

  

SİT! 

  

- EGYSZERRE KÉT ELİFIZETÉST IS KÖTHET 

-ÉS VÁLASZTHAT RENDKÍVÜLI KÉSZÜLÉK 
AJÁNLATUNKBÓL 

  
VÁSÁRLÁSKOR SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA: 

�       SZVMSZK PEST MEGYEI SZERVEZETE  által kiállított kedvezmény 
igénybevételére szóló igazolás 

        ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA  címe:1146 Bp. Erzsébet királyné útja 
1/c, fsz.      tszáma:  06 1 220-3129 

       ÜGYFÉLFOGADÁS: hétfı 09-12, 13-16, kedd, csütörtök 12-16, szerda 
09-13  
�       személyi igazolvány vagy útlevél (hivatalos lakóhelyet igazoló kártyával, ha a lakcím 

nincs benne az útlevélben, vagy a személyi igazolványban, ÚJ IGAZOLVÁNY ESETÉN 
LAKCÍM NYÍLVÁNTARTÓ IS) 

�       a következık közül az egyik: 
o       adókártya 

o       társadalombiztosítási kártya 

o       jogosítvány 

�       három hónapnál nem régebbi közüzemi számla, vagy vezetékes 
telefonszámla, amin nincs tartozás, ÉS A HITELKÉPESSÉG 
VIZSGÁLATI FOLYAMAT MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN  3 
KIFIZETETT MOBILTELEFONSZÁMLA  amennyiben rendelkezésre áll.. 

(Csak azokat a vezetékes telefonszámlákat fogadjuk el, amelyeken a rajta 
szereplı cím megegyezik a személyiben vagy útlevélben szereplı ideiglenes 



vagy állandó lakcímmel, vagy a számlán szereplı név a leendı elıfizetıé, ill. 
rokoni kapcsolat van a számlafizetı és a leendı elıfizetı között). 

•        SZVMSZK Pest-megyei szervezete tagsági kedvezményes 
Elöfizetés KÉSZÜLÉK VÁSÁRLÁS ESETÉN kétéves 
Hőségnyilatkozat aláírásával köthetö. 

•        amennyiben csak SIM kártyát vásárol 3 hónap múlva 
Márkaboltunk egyikében megvásárolhatja a kívánt 
készüléket 

•        Tarifa ajánlatunk kizárólag új elıfizetés(ek) esetén érvényes! 
Továbbá ezúton is tájékoztatjuk tisztelt leendı ügyfeleinket, hogy a hitelképességi vizsgálat eredményétıl függıen 
Társaságunk óvadékot jogosult kérni az elıfizetıi szerzıdés megkötéséhez. Az óvadék összege 20 000 Ft, 40 000 Ft, 
esetenként ettıl eltérı is lehet. Ez az óvadék minden esetben a harmadik kifizetett telefonszámlánkat követıen tisztelt 
elıfizetıinknek jóváírásra kerül, a jóváírást követı számlák nagyságának függvényében. 

ÉRTÉKESÍTİINKNÉL: FREY ISTVÁN 06 70 
319 6014 

MINDEN HÓNAPBAN ÚJ KÉSZÜLÉK 
AKCIÓKKAL VÁRJUK! 

  
  
  
Tisztelt  Uram / Hölgyem! 
  
Megtiszteltetés számunkra, hogy az SZVMSZK Pest megyei szervezetével kötött keret-
megállapodás alapján Önöket is tájékoztathatjuk a rendkívül kedvezı kamarai tagsági elıfizetési 
lehetıségrıl, melyet a kamara  által kiadott vásárlási kedvezmény igénybevételére szóló 
igazolás bemutatásával, kijelölt üzleteinkben és mozgó üzletkötıink segítségével is 
megvásárolhatnak.  
Tisztelettel megkérjük Önt, hogy a tájékoztató anyag közreadásával tegye lehetıvé munkatársai számára 
a kedvezmény igénybevételét, ezzel is segítve a kamarai tagok életét, munkáját! 
  
A kamarai tagsági tarifa elınyei: 

-          Belépési díj nincs 

-          100%-ban lebeszélhetı havi díj                         2000,-Ft nettó,                   2500,-Ft bruttó 

-          Vodafone alap hívási díj 
Hálózaton belül:  

           csúcsidıben:                                           17,30 Ft nettó,                     21,60 Ft bruttó  
                     csúcsidın kívől és hétvégén:          8,60 Ft nettó                10,80 Ft bruttó  

Hálózaton kívüli mobil és vezetékes szolgáltató azonos alacsony áron hívható: 
         csúcsidıben:                                             25,90 Ft nettó,                   32,40 Ft bruttó 

         csúcsidın kívül és hétvégén:             17,30 Ft nettó,                   21,60 Ft bruttó 

-          Ingyenes SMS  (20 db)/hó. 
-          Számlázási egység másodperc alapú 

   -      Egy ügyfélszámon belüli hívások, havi díj:         300,-Ft nettó                       375,-Ft bruttó 

                                                                     perc díj, minden idıben :     
ingyenes                                                        
Havonta bıvülı készülékajánlatunkat, mely kiemelt üzleteinkben érhetı el, kivétel nélkül minden kamarai 
tag részére biztosítjuk. 
  
Néhány kérdésre a válasz:  
Ki veheti igénybe?  
Minden SZVMSZK Pest megyei szervezetének tagja, aki a vásárlási kedvezmény igénybevételére szóló igazolás 
birtokosa.  
Hány elıfizetést vásárolhatok? 
Magánszemélyként  évente 2 darabot. 
Vodafone  Egyéni elıfizetésem van, áthozhatom-e? 
A kamarai tagsági kedvezmény kizárólag új elıfizetésként vehetı igénybe.  
Van-e vállalt szerzıdéses idıszak? 
Készülék vásárlása esetén, igen. 
Kell-e készüléket vásárolnom? 
NEM, amennyiben csak SIM kártyát kér a kamarai Tag, 3 hónap múlva Márkaüzleteink egyikébe vásárolhat új 
készüléket, és ekkor írja alá a 2 éves hőségnyilatkozatot. 
Kaphatok-e GPRS-t, MMS-t? 
IGEN, a  GPRS, MMS szolgáltatások, ill. nemzetközi hívások díjai , aktuálisan megtalálhatóak a Vodafone 

 



honlapján. 
Megtarthatom-e 20-as, 30-as számomat? 
IGEN, a Vodafone munkatársai segítik az áthordozást. 
  
Csúcsidı a hétfıtıl péntekig, naponta 08.00-20.00-ig terjedı idıszak 

  
Köszönjük a segítségét, és bízunk abban, hogy kedvezményes tarifáink kialakításával, az Önök 
partnereként, cégünk is hozzájárulhat munkájuk megkönnyítéséhez. 
  
Tisztelettel:                                                                                                              
Fenyvesi Anikó                                                                                                        
Kormányzati referens                                                                                              
T: 288-3353,   06 70 / 319 3 919                                                                             
E-mail: aniko.fenyvesi@vodafone.com 

  
Információ, ügyfélszolgálatunkon, a  06-1-288 - 1270-es telefonszámon. 

  
  
  

„Vodafone SZVMSZK PEST MEGYEI SZERVEZETÉNEK 

TAGJAI számára kialakított speciális tarifacsomag” 

 Alapdíjak 

(melyekbıl a 
kedvezmény 
számolódik) 

Kedvezmény  
az SZVMSZK –PEST 

MEGYEI SZERVEZETÉNEK 
TAGJAI  számára 

  2 éves szerzıdésnél 
(28%) 



GPRS-en keresztül                
            WAP   / hó                            2 MB-ig                                                                                  
    300   
                                                      2-5 MB -ig                                                                        460  
                                                          5 MB-felett                                                                   440  
                 
            GPRS  Internet    / hó       200 MB-ig                                                                 2500  
                                  200 MB-tól- 0,5 GB-ig                                                                      3100  
                                    0,5 GB-tól-    1 GB-ig                                                                       4800  
                         1 GB felett minden további megkezdett GB                                              13600    
                    

  
  

  
  

Szolgáltatások 

Belépési díj (Ft) 

  6,000 0 

Havidíj (Ft)* 

  2,000  -   melynek 100%-a lebeszélhetı!* 

Percdíjak (Ft) 

Hálózaton belül csúcsidıben / 
hívásátirányítás 

24.00   17.30 

Hálózaton belül csúcsidın kívül / 
hívásátirányítás 

12.00   8.60 

Hálózaton kívül csúcsidıben / 
hívásátirányítás 

36.00   25.90 

Hálózaton kívül csúcsidın kívül / 
hívásátirányítás 

24.00   17.30 

Hangposta 12.00   8.60 

Egy ügyfélszámon belüli hívások (Ft)**                                                                                   ingyenes 

Havidíj                                    300 

Egy ügyfélszámon belüli hívás 
csúcsidıben 

14.00   0 

Egy ügyfélszámon belüli hívás csúcsidın 
kívül 

12.00   0 

SMS (havi 20 db ingyenes) 24.00   17.30 

Egyéb információk: 
  
1. Az elıfizetéses szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem  tartalmazzák  
2. A hívások másodpercenként kerülnek számlázásra 

3. A szöveges üzenetek fogadása ingyenes 

4. Az elsı 20 db szöveges üzenet küldése ingyenes, kivételt képez  az egy ügyfélszámon belül 
felhasznált SMS. 
5. Hétköznapi a tarifa hétfı 0.00 -tól  péntek 24.00-ig 

    Hétvégi a tarifa szombat 0.00-tól  vasárnap 24.00-ig 

6. A csúcsidı a hétfıtıl péntekig, naponta 08.00-20.00-ig terjedı idıszak 

7. A kedvezmények csak a havi belföldi forgalmi díjakra érvényesek 
8. A kedvezményes percdíjak kalkulált értékek, a kedvezmény az elıfizetı havi belföldi forgalmi 
díjainak összesítése után egy összegben kerül kiszámításra és levonásra,  /a speciális 
szolgáltatáscsomagban szereplı alapdíjakból számolódó  kedvezmény mértéke 28 %/. 
9. **Egy ügyfészámon belüli hívás: az  egy  ügyfélszámhoz tartozó elıfizetések közötti hívások 
10. *A havidíj lebeszélhetıség a speciális szolgáltatáscsomagban szereplı alap percdíjakon 
számolódik 


