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A megrendeléshez küldje az VJEGY SMS-kódot a 1270-re, 
és az adott naptári napon már használhatja is!  
A további napokra nem szükséges az újraaktiválás, telefonja 
használatával automatikusan újraindítjuk Önnek. Az érvényességi idő  
a Világ Napijegy kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi  
idő szerint 24.00-ig, azaz adott naptári napra szólóan érvényes.

A 1270-re küldött SMS belföldről díjmentes, külföldről az aktuális roaming-díjszabás szerinti ár fizetendő, megrendelésének feltétele, hogy Előfizető a használat megkezdése előtt rendelkezzen aktív roaming szolgáltatással. A 
Világ Napijegy az aktuálisan meghatározott roaming- és partnerhálózatokon érvényes. A Világ Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott naptári napon generált első számlázható roaming forgalom alapján megtörténik. Az 
érvényességi idő a Világ Napijegy kiszámlázásával megegyező napon, magyarországi idő szerint 24:00-ig, azaz adott naptári napra szólóan érvényes. A Világ Napijegy használata során a hanghívások, SMS-küldés és az adatfor-
galom számlázása, illetve a napidíj kiszámlázása a magyarországi időzóna szerint történik. A hazai adatkeret külföldi felhasználására minden olyan hangalapú havidíjas előfizető jogosult, aki tarifája, vagy adat-opciója használata 
során jogosult a Netinfo oldal használatára, a hazai adatkeret felhasználásának részletei megegyeznek a belföldi felhasználási feltételekkel. Havidíjas előfizetőként internet opcióval vagy netes tarifával (forgalmi díjas netet adó, 
túlforgalmazási díjjal rendelkező opciók és tarifák esetén), bizonyos mobilinternet tarifák használata esetén a Világ Napijegy napi 100 MB külföldi adatforgalmat biztosít, mely esetben az adatforgalom a küldött és a fogadott 
adatmennyiség együttes összegét jelenti, a számlázási egység 1 MB. Az adott naptári napon fel nem használt 100MB adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, belföldön nem használható fel. Az 
elérhető adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. A Világ Napijegy tarifát tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és 
billentyűzettel (pl. adapter, modem), továbbá telemarketing, ügyfélszolgálati tevékenység vagy más nem rendeltetésszerű használat útján megvalósuló üzleti célokra és peer-to-peer (P2P) adatforgalom bonyolítására nem hasz-
nálható. Napi 1440 perc hívásforgalom felett nettó 39,37 Ft/perc mértékű túlforgalmazás díj kerül felszámításra, fogadott hívások esetén 1 másodperces egységekben, indított hívások esetén a hazai árazás számlázási egysége 
szerint. További részletekért forduljon kapcsolattartójához vagy keresse azokat az Üzleti ÁSZF Díjszabás 5.2.2 pontjában és a www.vodafone.hu/vilagjegy oldalon.
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Világ Napijegyek
Használja telefonját kötöttségek nélkül utazásai során  
a Világ Napijegyek kiegészítő szolgáltatással, pont úgy, mintha  
itthon lenne!

*Azon ügyfeleknek, akik nem férnek 
hozzá a Netinfo oldalhoz napi 100 MB 

külföldi adatforgalommal.

Világ Napijegy – Amerika Világ Napijegy – Afrika Világ Napijegy: Kelet-Európa és Ázsia

1 567 Ft+Áfa/nap 1 567 Ft+Áfa/nap 2 354 Ft+Áfa/nap

Amerikai Egyesült Államok Dél-afrikai Köztársaság Ausztrália Oroszország

Brazília Egyiptom Dél-Korea Srí Lanka

Chile Ghána Egyesült Arab Emírségek Szerbia

Dominikai Köztársaság Katar Fülöp-szigetek Szingapúr

Guatemala Kenya Hong Kong Tajvan

Honduras India Thaiföld

Kanada Indonézia Új-Zéland

Mexikó Izrael Ukrajna

Paraguay Japán

Peru Kambodzsa

Puerto Rico Kína

Malajzia

A táblázatban feltüntett árak nettó értékek.

Vodafone
Power to you

A Vodafone egyedülálló, mindenre 
kiterjedő roaming-ajánlata segít-
ségével Ön külföldön is (a jelölt 
országokban) hazai percdíjakon 
telefonálhat, küldhet SMS-eket, 
díjmentesen fogadhatja hívásait és 
hazai adatforgalmát használhatja 
fel. Azon ügyfelek, akik nem fér-
nek hozzá a Netinfo oldalhoz napi  
100 MB adatforgalmat használhatnak 
fel naponta.


