
 Új szerződés   Utólagos készülékvásárlás   Szerződés hosszabbítás   Flotta jogosultság

Mérjük fel együtt az igényeket!

Katalin 1000-2000 Csak net 2 Gb

Vezetékes szolgáltatások
Az alábbi adatokat adtad meg számunkra
Létesítési pont címe: 3243 Bodony Petőfi Sándor utca 41
Milyen szolgáltatások érdeklik? Internet

Vezetékes internet szolgáltatás
Milyen sebességű internetet szeretne?
Hány eszközön, mire használják?
Milyen egyéb szolgáltatások érkelik? Megfelelő a WiFi lefedettség?

Szolgáltatások, amelyeket választottál a megadott címen
Internet csomag:

Vodafone Internet 150

MédiaBoxok száma:
1 db

TV kiegészítő funkciók
Személyes ajánló
Felvétel funkció

Megállítható és visszatekerhető élő adás,
műsorvisszajátszó
Vodafone TV app

Gyereksarok
További megjegyzések a vezetékes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan

Mobil szolgáltatások
Katalin DIGITÁLIS JÓLÉT Készülékbiztosítás és tartozékok: Készülék: Huawei T3

Digitális jólét tarifa 990 Ft/hó Huawei T3 tablet 2690/hó Össz:3680 Ft/hó 21 hónapig Vodafon otthoni net 150Mbit/sec
3590Ft/hó Elektronikus fizetés esetén

Készülékbiztosítás és tartozékok
Készülék Alap

készülékbiztosítás
(rongálás esetén)

Extra
készülékbiztosítás
(lopás ellen is véd)

Tartozék

Huawei T3

Adatkezelési nyilatkozat (NAIH-85431/2015.)

 Hozzájárulok, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. a személyes (azonosító, forgalmi, díjfizetési, számlázási)
adataimat közvetlen üzletszerzés, személyre szabott ajánlatok nyújtása és piackutatás céljából telefonon vagy egyéb
elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), automatizált hívórendszeren és internetes ügyfélkiszolgáló
rendszeren keresztül, illetve postai úton felhasználja, mely hozzájárulásom kiterjed a szolgáltató szerződéses partnerei
és a Vodafone Csoport más vállalatai ajánlatainak közvetítésére.

 Nyilatkozom, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. adatkezelési tájékoztatót megismertem. A Vodafone Magyarország
Zrt. adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: www.vodafone.hu/adatkezeles
Ön a fenti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, továbbá bármikor gyakorolhatja az érintetti jogait (a kezelt személyes
adatokhoz és az adatkezelésről szóló információkhoz való hozzáférés, adatok törlése, helyesbítése,
adathordozhatósághoz való jog, személyes adatok kezelésének korlátozása, tiltakozási jog, stb), továbbá panasszal
fordulhat:
- a Vodafone adatvédelmi tisztviselőjéhez a DPO-HU@vodafone.com elektronikus címen.
- a Vodafone Központi Ügyfélszolgálathoz:- ügyfélforgalom előtt nyitva álló helyiségének címe: 1062 Budapest, Váci út

1-3. (Westend City Center)- telefonszáma: 1270-es vagy +36 1 288 1270-es számon- postacíme: 1476 Budapest, Pf.
350.- e-mail címe: ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com

- továbbá a Vodafone márkaképviseleteihez és viszonteladói hálózatához.
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