Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!
Terveink szerint november 27-én kedden megtörténik a Vodafone szolgáltatására való
átállás az üzleti előfizetések esetében, ami azt jelenti, hogy a Vodafone által biztosított
kedvezményes dolgozói (azaz a BKV Zrt. aktív dolgozói és nyugdíjba vonult korábbi
munkavállalói számára elérhető) csomag igénybevételére a jövő hét közepétől lesz
lehetőség. Ennek pontos időpontjáról a sikeres átállást követően küldünk tájékoztatást.
A Vodafone a dolgozói megállapodás életbe lépését követően, Társaságunk nagyobb
telephelyein személyes kitelepüléssel segíti az ügyintézést. A kitelepülések helyszíneiről és
időpontjairól a későbbiekben értesítést küldünk.
A Vodafone-os dolgozói csomag keretében egy munkavállaló összesen legfeljebb 5
kedvezményes előfizetői szerződést tarthat fenn egyidejűleg, előfizetésenként pedig
1db készüléket vásárolhat a Vodafone által ajánlott kedvezményes flottaáron, két éves
határozott idejű előfizetői szerződés aláírásával. A Kedvezményes előfizetés fennálló
munkaviszonyuk illetve nyugdíjas éveik időtartamára illetik meg a munkavállalókat. Nagyon
fontos, hogy BKV-nál dolgozó családtagok esetén az ügyintézést csak az egyik fél végezze,
mert a párhuzamosan megkötött szerződéseket hűségkötelem vállalása esetén nem,
vagy csak magas költségek ellenében lehet utólag felmondani.
Azon kollégák, akik szeretnének bekerülni az új Vodafone-os dolgozói csomagba, de még
élő Telenor-os egyéni előfizetéssel rendelkeznek, a fennmaradó hűségidővel, kilépési díjjal
kapcsolatban a Telenor ügyfélszolgálatán érdeklődhetnek. A Telenor dolgozói csomagja
továbbra is elérhető a BKV munkavállalói számára. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a
Telenor BKV dolgozói csomagja és a Vodafone BKV- BKK üzleti és dolgozói flottája közötti
beszélgetés térítésköteles. A díjat a Telenor ill. Vodafone aktuális díjszabása határozza meg.
Ezért javasoljuk minden, hűségkötelemmel nem rendelkező munkavállalónk számára, hogy
lehetőség szerint lépjen át a Vodafone dolgozói flottájába.
Az előfizetéssel kapcsolatos ügyintézés a kijelölt Vodafone értékesítési helyeken folyik majd.
Az ügyintézéshez szükséges egy érvényes munkavállalói kártya, U jelű utazási igazolvány
vagy nyugdíjas igazolvány bemutatása, ezek hiánya esetén egy eredeti, a BKV Informatika,
Telekommunikációs Infrastruktúra és IT Biztonsági Csoport Ügyfélszolgálata (BKV Székház,
Akácfa 15. I. em. 144.) által kiállított Munkavállalói Kedvezmény Igénybevételére szóló
igazolás (előfizetésenként 1 db eredeti példány).
Az előfizetés megkötésekor lehetőség nyílik a meglevő telefonszám áthordozására. Azon
munkavállalók, akik jelenlegi szolgáltatójuktól (nem csak a Telenor dolgozó csomag értendő
ide) számhordozással kívánnak a Vodafone dolgozói flottába csatlakozni, adatpontosítás
céljából vigyék magukkal a legutolsó számla másolatát valamint az érvényes egyéni
előfizetői szerződést. Erre azért van szükség, mert a számhordozás a szerződésben
szereplő adatok alapján valósul meg.
A Vodafone-nál meglévő hűségkötelem esetében a Vodafone flottához való csatlakozás
csak készülékhűség esetén, egyéni elbírálás alapján lehetséges. Tarifahűség esetén csak
annak lejárta után lehetséges a flottához történő csatlakozás.
A Kedvezményes előfizetés havidíja: 2776 Ft, amelyből 2286 Ft kedvezményes
percdíjon lebeszélhető. A Kedvezményes előfizetés magában foglalja a havi előfizetési
díjat (1905 Ft), a csoporton belüli hívások havidíját (381 Ft) valamint a kiegészítő havidíjat
(490 Ft).
(A csoporton belüli hívás-szolgáltatás a jelzett havidíjért a BKK Közút Zrt., BKK Zrt. és a BKV
Zrt. összes előfizetése, illetve BKK Közút, BKK Zrt., BKV Zrt., VTDSZSZ és VKSZSZ
szakszervezetek összes flotta előfizetése közötti díjmentes beszélgetést biztosítja. )

Percdíjak
(A táblázat tájékoztató jellegű kivonat, mindenre kiterjedő információkat az előfizetői
szerződésben talál, ezért szerződéskötéskor kérjük figyelmesen olvassa azt végig)
Percdíjak - Belföldi, nem
emeltdíjas hívások

Alap
percdíj

Vodafone hálózatba indított hívás

25,4 Ft

Vezetékes irányba indított hívás

25,4 Ft

Más mobil hálózatba indított hívás

25,4 Ft

Belföldi SMS küldés/darab hálózaton belül

25,4 Ft

Kedvezményes
percdíj
10,16 Ft (8 Ft+ 27%
ÁFA)
10,16 Ft (8 Ft+ 27%
ÁFA)
15,24 Ft(12 Ft+ 27%
ÁFA)
19,05 Ft

Belföldi SMS küldés/darab más mobilhálózatba

25,4 Ft

19,05 Ft

Profi hangposta hívása

0 Ft

0 Ft

Ügyfélszolgálat hívása Vodafone előfizetőknek

Díjmentes

Csoporton belüli hívások – Előfizetési díjak összesen tartalmazzák
Havidíj

381 Ft

Lebeszélhetőség bármely normál díjas belföldi hívásokból
kedvezményes percdíjon
Percdíjak - Belföldi, nem
emeltdíjas hívások
Csoporton belüli hívás
Csoporton belül küldött SMS

381 Ft
Alap
percdíj
25,4 Ft

Kedvezményes
percdíj
0 Ft

25,4 Ft

19,05 Ft

SMS 30 opció – 30 db SMS –választható
Havidíj

381 Ft

SMS 100 opció – 100 db SMS –választható
Havidíj

1 270 Ft

A
Internet-előfizetés:
Csomag neve
Internet opció
neve

Bruttó díja

Internet
Mini
Internet
Mini Opció
50 MB

558,80 Ft

Havidíjban
50 MB
foglalt
adatmennyiség
Túlforgalmazási 0 Ft
díj
Hűségidő az
0 hónap
opcióra

Felfedező Tudatos Maximalista Internet
Nonstop
Surf
Internet Internet
Internet
opció
Maxi
Easy
Nonstop
100MB
Online
Online
Opció
(2év)
Opció
Opció (2év)
(2év)
1 000,00
1
2 438,40 Ft
6 096,00
Ft
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Ft
Ft
100 MB
500 MB 2 GB
8 GB

0 Ft
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0 Ft

0 Ft

24 hónap

24
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