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1. Ofertele din decembrie 2013:  
Mini, Flexi, Combi, Smart 

 
Reîncarci 

 
Primeşti 

5€ Mini 5 NELIMITAT minute/SMS-uri în rețea 
100 + 100 minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale 
50 MB 

 

6€ Flexi 6 NELIMITAT SMS-uri naționale 
NELIMITAT minute în reţea 
200 + 100 minute naţionale/internaţionale (până la 50 minute pot fi folosite 
pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, Germania, Marea 
Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
200 MB 

 

7€ Combi 7 NELIMITAT SMS-uri naționale 
NELIMITAT minute în reţea 
150 + 100 minute naţionale/internaţionale (până la 75 minute pot fi folosite 
pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, Germania, Marea 
Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
250 MB 

 

9€ Smart 9 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
200 + 100 minute naţionale/internaţionale (până la 100 minute pot fi folosite 
pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, Germania, Marea 
Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
500 MB 

 

12€ Smart 12 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
250 + 100 minute naţionale/internaţionale (până la 125 minute pot fi folosite 
pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, Germania, Marea 
Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
750 MB 

 

6,99€ Total Zonga NELIMITAT minute/SMS-uri în rețea 
100 + 100 minute naţionale, internaţionale sau SMS-uri naţionale 
nelimitat Zonga pe computer și pe mobil 
75 MB 

•  

Daca ai intre 14-26 ani si esti inscris in programul Vodafone pentru tineri, beneficiezi de dublu net la orice 
extraoptiune 

Vodafone a lansat în 1 noiembrie 2013 (Mini 5, Flexi 6, Combi 7, Smart 9 şi Smart 12) din portofoliul 
naţional, inclusiv extraopţiunile pentru tineri  

• se reportează luna următoare minute/SMS-uri/MB incluși în extraopţiune, până la maximum 
beneficiilor incluse în extraopţiunea activată.  

• vei beneficia de reportarea beneficiilor dacă îți reînnoieşti extraopţiunea până la expirarea 
acesteia  
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• în cazul în care schimbi extraopţiunea, beneficiile nu se reportează, ci se consumă până la data 
de expirare a extraopţiunii  

 

Exemplu: 

• în 2 noiembrie îți activezi extraopţiunea Mini 5 (2000 minute/SMS-uri în reţea, 100 minute 
naţionale şi internaţionale/SMS-uri naţionale, 50MB)  

• în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie consumi 1000 minute/SMS-uri în reţea, 75 minute 
naţionale şi internaţionale/SMS-uri naţionale, 40MB; beneficii neutilizate: 1000 minute/SMS-uri în 
reţea, 25 minute naţionale şi internaţionale/SMS-uri naţionale, 10MB  

• în 2 decembrie, la reînnoirea extraopţiunii Mini 5, vei primi: 
o beneficiile neutilizate luna anterioară: 1000 minute/SMS-uri în reţea, 25 minute naţionale 

şi internaţionale/SMS-uri naţionale, 10MB  
o beneficiile incluse în extraopţiune: 2000 minute/SMS-uri în reţea, 100 minute naţionale şi 

internaţionale/SMS-uri naţionale, 50MB  

Total beneficii: 3000 minute/SMS-uri în reţea, 125 minute naţionale şi internaţionale/SMS-uri 
naţionale, 60MB. 

• în perioada 2 decembrie – 2 ianuarie, consumi 900 minute/SMS-uri în reţea, 20 minute naţionale 
şi internaţionale/SMS-uri naţionale, 50MB; beneficii neutilizate: 2100 minute/SMS-uri în reţea, 
105 minute naţionale şi internaţionale/SMS-uri naţionale, 10MB  

• în 2 ianuarie, la reînnoirea extraopţiunii, vei primi: 
o beneficiile neutilizate luna anterioară, dar nu mai mult de maximum inclus în 

extraopţiune, adică: 2000 minute/SMS-uri în reţea, 100 minute naţionale şi 
internaţionale/SMS-uri naţionale, 10MB  

o beneficiile incluse în extraopţiune: 2000 minute/SMS-uri în reţea, 100 minute naţionale şi 
internaţionale/SMS-uri naţionale, 50MB  

Total beneficii: 4000 minute/SMS-uri în reţea, 200 minute naţionale şi internaţionale/SMS-uri 
naţionale, 60MB. 

Ofertele Plus 

Dacă ai consumat unul dintre beneficiile incluse în extraopțiune și dacă ai nevoie de mai multe minute, 
SMS-uri sau net, poți să îți activezi oricare din ofertele PLUS. Acestea pot fi activate doar dacă există o 
extraopțiune activă pe cont și primesc valabilitatea acelei extraopțiuni de bază. 

Plătești                              Primești 
2€ credit                             NELIMITAT SMS-uri naționale 
2€ credit                             150 MB Internet pe mobil 
2€ credit                             50 minute naționale, minute internaționale fix sau SMS-uri naționale 
1€ credit                             50 MB Internet pe mobil 
1€ credit                             25 minute naționale, minute internaționale fix sau SMS-uri naționale 

• sunt disponibile doar dacă ai o extraopțiune promoțională activă pe numărul tău, activată după 
septembrie 2011  

• se activează prin apel gratuit la *100#, „Promoție” și nu se reînnoiesc automat  
• sunt compatibile între ele – poți activa orice combinație, inclusiv toate în același timp  
• aceeași ofertă Plus poate fi activată o singură dată între 2 reînnoiri ale extraopțiunii  
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Metode de activare 

• online, din contul tău MyVodafone  
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” sau ramura „Tineri”  
• SMS gratuit la 321 cu numele ofertei: MINI5, FLEXI6, COMBI7, SMART9, SMART12, ZONGA, în 

funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi  
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile"  

Poți consuma beneficiile incluse în extraopțiuni și atunci când te afli în perioada de grație a Cartelei. 

Reînnoire 

• Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, timp de 12 luni, şi vei beneficia din nou de 
minutele, SMS-urile și MB incluși dacă ai credit suficient şi dacă eşti în perioada de valabilitate a 
Cartelei.  

• Dacă vrei să reînnoiești o extraopțiune mai devreme de o lună, apelează *100# „Contul meu”, 
„Opțiuni active”, selecteaza extraopțiunea și alege "Reînnoire". Poți reînnoi extraopțiunea chiar 
dacă nu ai consumat toate beneficiile incluse;  

• Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amâna până la prima reîncărcare, când ai 
acumulat credit suficient, dar nu mai mult de 30 zile. Reînnoirea extraopțiunii se face imediat 
după reîncarcare. La reînnoire vei primi mesaj de confirmare.  

Dezactivare 

• Apelează gratuit *100#, „Contul meu”, „Opțiuni active”, selectează extraopțiunea și alege 
„Dezactivare”. Beneficiile incluse în extraopțiune nu se pierd – le poți consuma până la expirare. 
Poți verifica prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase și data de expirare.  

• La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi.  

Bine de știut 

• Minutele naționale incluse în extraopțiuni pot fi consumate și pentru apeluri către umătoarele 
destinații internaționale: 

o pentru extraopţiunile Mini 5, Total Zonga și pentru ofertele Plus: reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și reţelele fixe şi 
mobile din SUA şi Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe.  

o pentru extraopțiunile Flexi 6, Combi 7, Smart 9 și Smart12: reţelele fixe din Austria, 
Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și apelurile către reţele 
mobile din Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia şi Ungaria, SUA si 
Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe.  

• Toate extraopțiunile din portofoliul, lansat pe 1 noiembrie (MINI5, FLEXI6, COMBI7, SMART9, 
SMART12) primesc BONUS-ul de 100 minute naționale și internaționale fix/SMS-uri naționale. 
Bonusul se poate activa prin apel gratuit la *100#, ramura “Promoție”, o singură dată pe lună și 
este valabil până la expirarea extraopțiunii de bază. Oferta este disponibilă doar în perioada 
promoțională, până la 31 ianuarie 2014.  

• Extraopţiunea FLEXI 6 activată în perioada 1 - 14 noiembrie 2013 conţine: NELIMITAT SMS-uri 
naţionale + 3000 minute în reţea + 125 minute naţionale şi internaţionale + 200 MB, cu 
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valabilitate 30 de zile. Extraopţiunea FLEXI 6 activată începând cu 15 noiembrie 2013 conţine: 
NELIMITAT SMS-uri naţionale + 3000 minute în reţea + 200 minute naţionale şi internaţionale + 
200 MB, cu valabilitate 30 de zile. Opţiunea poate fi activată până la 31 ianuarie 2014.  

• Extraopțiunile de bază (MINI5, FLEXI6, COMBI7, SMART9, SMART12) includ 100, 200, 150, 200 
respectiv 250 minute naționale și internaționale/SMS-uri naționale și au o valabilitate de 12 luni.  

• Minutele și SMS-urile se scad în ordinea efectuării lor din totalul unităților incluse în extraopțiune. 
Un SMS este echivalentul unei unități.  

• Beneficiile incluse în extraopțiune se pot consuma și în Roaming cu serviciul Roaming pe zi.  
• Minutele incluse in extraoptiune se vor afisa distinct la cost control 
• Beneficiile incluse in extraoptiuni sunt valabile 30 zile si nu se reporteaza dupa perioada de 

valabilitate 
• Ordine de consum: minutele se consuma in ordine efectuarii apelurilor, din minutele nationale 

pentru apelurile nationale respectiv din minutele internationale pentru apelurile catre destinatiile 
internationale eligibile 

• In cazul in care clientul depaseste limita de minute internationale incluse in extraoptiune, taxarea 
se va face la tariful standard pentru destinatia aplelata (chiar daca cota de minute nationale nu a 
fost depasita); daca se depaseste limita de minute nationale incluse in extraoptiunea, 
urmatoarele apelurilor fi deduse din cota de apeluri internationale 

• Extraoptiunile se reinnoiesc automat, lunar, daca exista credit suficient la data reinnoirii   
• Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de 

taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor 
naționale (ex: jocuri și concursuri), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse 
în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat în plus. Excepție: 
www.vodafone.ro/numerescurte  

• După consumarea beneficiilor incluse în extraopțiune vei beneficia de tarifele standard naționale 
sau internaționale, respectiv de tarifele standard pentru Internet pe mobil.  

• Extraopțiunile au putut fi activate până la 31 ianuarie 2014.  
• Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea 

Cartelei Vodafone.  

 

 

2. Ofertele din februarie 2014:  
Oferta5, Oferta6, Oferta7, Oferta9, Oferta12 

 
Reîncarci 

 
Primeşti 

5€ Oferta 5 2000 minute/SMS-uri în rețea 
100 + 100 minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale fix 
50 MB 

 

6€ Oferta 6 3000 minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri în reţea 
150 + 150 minute/SMS-uri naţionale, minute internaţionale (până la 50 
minute pot fi folosite pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, 
Germania, Marea Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
200 MB 

 

7€ Oferta 7 NELIMITAT SMS-uri naționale 
NELIMITAT minute în reţea 
175 + 150 minute naţionale/internaţionale (până la 75 minute pot fi folosite 
pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, Germania, Marea 
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Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
250 MB 

9€ Oferta 9 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
200 + 150 minute naţionale/internaţionale (până la 100 minute pot fi folosite 
pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, Germania, Marea 
Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
500 MB 

•  

12€ Oferta 12 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
250 + 150 minute naţionale/internaţionale (până la 125 minute pot fi folosite 
pentru apeluri către destinații mobile din Spania, Italia, Germania, Marea 
Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
750 MB 

 

Activare 

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat extraopţiunea în funcţie de creditul existent pe 
Cartelă la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

Dacă nu vrei să păstrezi extraopțiunea activată automat, trimite un SMS gratuit cu textul CREDIT la 
numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă trimiți mesajul înainte de a 
consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Alte metode de activare: 

• online, din contul tău MyVodafone  
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” sau ramura „Tineri”  
• SMS gratuit la 321 cu numele ofertei: Oferta5, Oferta6, Oferta7, Oferta9, Oferta12, ZONGA, în 

funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi  
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile"  

La activarea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. Poți verifica prin apel gratuit la *123# 
beneficiile incluse și data de expirare sau de reînnoire a acestora. Extraopțiunile sunt compatibile între 
ele și poți activa oricâte vrei. Aceeași extraopțiune poate fi activată de mai multe ori într-o lună. 

Poți consuma beneficiile incluse în extraopțiuni și atunci când te afli în perioada de grație a Cartelei. 

Reînnoire 

• Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, timp de 12 luni, şi vei beneficia din nou de 
minutele, SMS-urile și MB incluși dacă ai credit suficient şi dacă eşti în perioada de valabilitate a 
Cartelei.  

• Dacă vrei să reînnoiești o extraopțiune mai devreme de o lună, apelează *100# „Contul meu”, 
„Opțiuni active”, selecteaza extraopțiunea și alege "Reînnoire". Poți reînnoi extraopțiunea chiar 
dacă nu ai consumat toate beneficiile incluse;  

• Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amâna până la prima reîncărcare, când ai 
acumulat credit suficient, dar nu mai mult de 30 zile. Reînnoirea extraopțiunii se face imediat 
după reîncarcare. La reînnoire vei primi mesaj de confirmare.  

Dezactivare 
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• Apelează gratuit *100#, „Contul meu”, „Opțiuni active”, selectează extraopțiunea și alege 
„Dezactivare”. Beneficiile incluse în extraopțiune nu se pierd – le poți consuma până la expirare. 
Poți verifica prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase și data de expirare.  

• La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi.  

Bine de știut 

• Minutele naționale incluse în extraopțiuni pot fi consumate și pentru apeluri către umătoarele 
destinații internaționale: 

o pentru extraopţiunile Oferta 5, Total Zonga și pentru ofertele Plus şi Bonus 100/150: 
reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, 
Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și 
reţelele fixe şi mobile din SUA şi Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. Lista 
de prefixe se aplică tuturor extraopțiunilor lansate începând cu 1 noiembrie 2013 (inclusiv 
Mini5, Flexi6, Combi7, Smart9, Smart12).  

o pentru extraopțiunile Oferta 6, Oferta 7, Oferta 9 și Oferta 12: reţelele fixe din Austria, 
Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și apelurile către reţele 
mobile din Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia şi Ungaria, SUA si 
Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. Lista de prefixe se aplică tuturor 
extraopțiunilor lansate începând cu 1 noiembrie 2013 (inclusiv Mini5, Flexi6, Combi7, 
Smart9, Smart12).  

• Minutele și SMS-urile se scad în ordinea efectuării lor din totalul unităților incluse în extraopțiune. 
Un SMS este echivalentul unei unități.  

• Beneficiile incluse în extraopțiune se pot consuma și în Roaming cu serviciul Roaming pe zi.  
• Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de 

taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor 
naționale (ex: jocuri și concursuri), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse 
în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat în plus. Excepție: 
www.vodafone.ro/numerescurte  

• După consumarea beneficiilor incluse în extraopțiune vei beneficia de tarifele standard naționale 
sau internaționale, respectiv de tarifele standard pentru Internet pe mobil.  

• Extraopțiunile au putut fi activate până la 31 martie 2014.  
• Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea 

Cartelei Vodafone.  

 

3. Ofertele din aprilie 2014 
Oferta5, Oferta6, Oferta7, Oferta9, Oferta12 

 
Reîncarci 

 
Primeşti 

5€ Oferta 5 2000 minute/SMS-uri în rețea 
150 minute naţionale şi internaţionale fix şi mobil//SMS-uri naţionale (până la 
50 minute pot fi folosite pentru apeluri către destinații mobile din Spania, 
Italia, Germania, Marea Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
50 MB 
Oferta include bonusul de 50 minute naționale și internaționale 

 

6€ Oferta 6 3000 minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri în reţea 
250 minute naţionale şi internaţionale fix şi mobil/SMS-uri naționale (până la 
150 minute pot fi folosite pentru apeluri către destinații mobile din Spania, 
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Italia, Germania, Marea Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
300 MB 
Oferta include bonusul de 100 minute naționale și internaționale și 100 MB 

7€ Oferta 7 NELIMITAT SMS-uri naționale 
NELIMITAT minute în reţea 
300 minute naţionale şi internaţionale fix şi mobil  
(până la 200 minute pot fi folosite pentru apeluri către destinații mobile din 
Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
450 MB  
Oferta include bonusul de 125 minute naționale și internaționale și 200 MB 

 

9€ Oferta 9 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
350 minute naţionale şi internaţionale fix şi mobil  
(până la 250 minute pot fi folosite pentru apeluri către destinații mobile din 
Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
750 MB  
Oferta include bonusul de 150 minute naționale și internaționale și 250 MB 

•  

12€ Oferta 12 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
400 minute naţionale şi internaţionale fix şi mobil  
(până la 275 minute pot fi folosite pentru apeluri către destinații mobile din 
Spania, Italia, Germania, Marea Britanie, Franța, Ungaria și Portugalia) 
1 GB  
Oferta include bonusul de 150 minute naționale și internaționale și 250 MB 

 

Activare 

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat extraopţiunea în funcţie de creditul existent pe 
Cartelă la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

Exemplu: 

• 1€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea de urgență de 1€: 100 minute/SMS-uri în reţea + 10 
minute/SMS-uri naţionale, cu valabilitate 7 zile 

• 5€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 5: 2000 minute/SMS-uri în reţea + 100 minute 
naţionale și internaţionale/SMS-uri naţionale + 50MB, cu valabilitate 30 de zile 

• 6€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 6: 3000 minute în reţea + Nelimitat SMS-uri în 
rețea + 150 minute naţionale și internaţionale + 200MB, cu valabilitate 30 de zile 

• 7€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 7: NELIMITAT SMS-uri naţionale + Nelimitat 
minute în reţea + 175 minute naţionale și internaţionale + 250MB, cu valabilitate 30 de zile 

• 9€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 9: NELIMITAT minute în reţea + NELIMITAT 
SMS-uri naţionale + 200 minute naţionale și internaţionale + 500MB, cu valabilitate 30 de zile 

• 12€ sau mai mult pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 12: NELIMITAT minute în reţea 
+ NELIMITAT SMS-uri naţionale + 250 minute naţionale și internaţionale + 750MB, cu valabilitate 
30 de zile 

Dacă nu vrei să păstrezi extraopțiunea activată automat, trimite un SMS gratuit cu textul CREDIT la 
numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă trimiți mesajul înainte de a 
consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Alte metode de activare: 

• online, din contul tău MyVodafone 
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• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” 
• SMS gratuit la 321 cu numele ofertei: Oferta5, Oferta6, Oferta7, Oferta9, Oferta12, ZONGA, în 

funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi 
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile" 

La activarea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. Poți verifica prin apel gratuit la *123# 
beneficiile incluse și data de expirare sau de reînnoire a acestora. Extraopțiunile sunt compatibile între 
ele și poți activa oricâte vrei. Aceeași extraopțiune poate fi activată de mai multe ori într-o lună. 

Poți consuma beneficiile incluse în extraopțiuni și atunci când te afli în perioada de grație a Cartelei. 

Reînnoire 

• Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, timp de 12 luni, şi vei beneficia din nou de 
minutele, SMS-urile și MB incluși dacă ai credit suficient şi dacă eşti în perioada de valabilitate a 
Cartelei. 

• Dacă vrei să reînnoiești o extraopțiune mai devreme de o lună, apelează *100# „Contul meu”, 
„Opțiuni active”, selecteaza extraopțiunea și alege "Reînnoire". Poți reînnoi extraopțiunea chiar 
dacă nu ai consumat toate beneficiile incluse; 

• Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amâna până la prima reîncărcare, când ai 
acumulat credit suficient, dar nu mai mult de 30 zile. Reînnoirea extraopțiunii se face imediat 
după reîncarcare. La reînnoire vei primi mesaj de confirmare. 

Dezactivare 

• Apelează gratuit *100#, „Contul meu”, „Opțiuni active”, selectează extraopțiunea și alege 
„Dezactivare”. Beneficiile incluse în extraopțiune nu se pierd – le poți consuma până la expirare. 
Poți verifica prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase și data de expirare. 

• La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi. 

Bine de știut 

• Minutele naționale incluse în extraopțiuni pot fi consumate și pentru apeluri către umătoarele 
destinații internaționale: 

o pentru extraopţiunile Oferta 5, Total Zonga și pentru ofertele Plus şi Bonus 100/150: 
reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, 
Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și 
reţelele fixe şi mobile din SUA şi Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. Lista 
de prefixe se aplică tuturor extraopțiunilor lansate începând cu 1 noiembrie 2013 (inclusiv 
Mini5, Flexi6, Combi7, Smart9, Smart12). 

o pentru extraopțiunile Oferta 6, Oferta 7, Oferta 9 și Oferta 12: reţelele fixe din Austria, 
Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și apelurile către reţele 
mobile din Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia şi Ungaria, SUA si 
Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. Lista de prefixe se aplică tuturor 
extraopțiunilor lansate începând cu 1 noiembrie 2013 (inclusiv Mini5, Flexi6, Combi7, 
Smart9, Smart12). 

• Minutele și SMS-urile se scad în ordinea efectuării lor din totalul unităților incluse în extraopțiune. 
Un SMS este echivalentul unei unități. 

• SMS-urile naţionale incluse în Oferta 7, 9 şi 12 pot fi consumate către orice destinaţie mobilă 
naţională, inclusiv Vodafone. 

• Detalii despre Internetul pe mobil găsești aici, iar pentru setările de Internet accesează: 
https://www.vodafone.ro/setari 
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• Beneficiile incluse în extraopțiune se pot consuma și în Roaming cu serviciul Roaming pe zi. 
• Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de 

taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor 
naționale (ex: jocuri și concursuri), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse 
în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat în plus. Excepție: 
www.vodafone.ro/numerescurte 

• După consumarea beneficiilor incluse în extraopțiune vei beneficia de tarifele standard naționale 
sau internaționale, respectiv de tarifele standard pentru Internet pe mobil. 

• Extraopțiunile au putut fi activate pana la  18 iunie 2014. 
• Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea 

Cartelei Vodafone. 

 

 

4. Ofertele din iunie 2014 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 9, Oferta 12 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 2000 minute/SMS-uri în rețea 

200 minute naţionale şi internaţionale/SMS-uri naţionale  
50 MB 
 Zonga bonus 12 luni 
Oferta include un bonus de 100 minute naționale și internaționale fix. 
Activează-l la *100#.   

 

6€ Oferta 6 4000 minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri în reţea 
300 minute naţionale şi internaţionale/SMS-uri naționale 
300 MB 
 Zonga bonus 12 luni 
Oferta include un bonus de 100 minute naționale și internaționale fix. 
Activează-l la *100#.   

 

7€ Oferta 7 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
300 minute naţionale şi internaţionale  
500 MB 
 Zonga bonus 12 luni 
Oferta include un bonus de 100 minute naționale și internaționale fix. 
Activează-l la *100#.   

 

9€ Oferta 9 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
300 minute naţionale şi internaţionale  
800 MB 
 Zonga bonus 12 luni 
Oferta include un bonus de 100 minute naționale și internaționale fix. 
Activează-l la *100#.   

 

12€ Oferta 12 NELIMITAT minute în reţea 
NELIMITAT SMS-uri naționale 
300 minute naţionale şi internaţionale  
1.25 GB 
 Zonga bonus 12 luni 
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Oferta include un bonus de 100 minute naționale și internaționale fix. 
Activează-l la *100#.   

 

Ofertele Plus 

Dacă ai consumat unul dintre beneficiile incluse în extraopțiune și dacă ai nevoie de mai multe minute, 
SMS-uri sau net, poți să îți activezi oricare din ofertele PLUS. Acestea pot fi activate doar dacă există o 
extraopțiune activă pe cont și primesc valabilitatea acelei extraopțiuni de bază. 

Plătești Primești 
2€ credit NELIMITAT SMS-uri naționale 
2€ credit 150 MB Internet pe mobil 
2€ credit 50 minute naționale, minute internaționale fix sau SMS-uri naționale 
1€ credit 50 MB Internet pe mobil 
1€ credit 25 minute naționale, minute internaționale fix sau SMS-uri naționale 

• sunt disponibile doar dacă ai o extraopțiune promoțională activă pe numărul tău, activată după 
septembrie 2011  

• se activează prin apel gratuit la *100#, „Promoție” și nu se reînnoiesc automat  
• sunt compatibile între ele – poți activa orice combinație, inclusiv toate în același timp  
• aceeași ofertă Plus poate fi activată o singură dată între 2 reînnoiri ale extraopțiunii  

Activare 

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat extraopţiunea în funcţie de creditul existent pe 
Cartelă la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

Exemplu: 

• 5€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 5: 2000 minute/SMS-uri în reţea + 150 minute 
naţionale și internaţionale/SMS-uri naţionale + 50MB, cu valabilitate 30 de zile  

• 6€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 6: 4000 minute în reţea + Nelimitat SMS-uri în 
rețea + 200 minute naţionale și internaţionale + 300 MB, cu valabilitate 30 de zile  

• 7€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 7: NELIMITAT SMS-uri naţionale + Nelimitat 
minute în reţea + 200 minute naţionale și internaţionale + 500 MB, cu valabilitate 30 de zile  

• 9€ pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 9: NELIMITAT minute în reţea + NELIMITAT 
SMS-uri naţionale + 200 minute naţionale și internaţionale + 800 MB, cu valabilitate 30 de zile  

• 12€ sau mai mult pe Cartelă - se activează extraopţiunea Oferta 12: NELIMITAT minute în reţea 
+ NELIMITAT SMS-uri naţionale + 200 minute naţionale și internaţionale + 1.25 GB, cu 
valabilitate 30 de zile  

Dacă nu vrei să păstrezi extraopțiunea activată automat, trimite un SMS gratuit cu textul CREDIT la 
numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă trimiți mesajul înainte de a 
consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Alte metode de activare: 

• online, din contul tău MyVodafone  
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie”  
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• SMS gratuit la 321 cu numele ofertei: Oferta5, Oferta6, Oferta7, Oferta9, Oferta12, ZONGA, în 
funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi  

• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile"  

La activarea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. Poți verifica prin apel gratuit la *123# 
beneficiile incluse și data de expirare sau de reînnoire a acestora. Extraopțiunile sunt compatibile între 
ele și poți activa oricâte vrei. Aceeași extraopțiune poate fi activată de mai multe ori într-o lună. 

Poți consuma beneficiile incluse în extraopțiuni și atunci când te afli în perioada de grație a Cartelei. 

Reînnoire 

• Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, timp de 12 luni, şi vei beneficia din nou de 
minutele, SMS-urile și MB incluși dacă ai credit suficient şi dacă eşti în perioada de valabilitate a 
Cartelei.  

• Dacă vrei să reînnoiești o extraopțiune mai devreme de o lună, apelează *100# „Contul meu”, 
„Opțiuni active”, selecteaza extraopțiunea și alege "Reînnoire". Poți reînnoi extraopțiunea chiar 
dacă nu ai consumat toate beneficiile incluse;  

• Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amâna până la prima reîncărcare, când ai 
acumulat credit suficient, dar nu mai mult de 30 zile. Reînnoirea extraopțiunii se face imediat 
după reîncarcare. La reînnoire vei primi mesaj de confirmare.  

Dezactivare 

• Apelează gratuit *100#, „Contul meu”, „Opțiuni active”, selectează extraopțiunea și alege 
„Dezactivare”. Beneficiile incluse în extraopțiune nu se pierd – le poți consuma până la expirare. 
Poți verifica prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase și data de expirare.  

• La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi.  

Bine de știut 

• Minutele naționale incluse în extraopțiuni pot fi consumate și pentru apeluri către umătoarele 
destinații internaționale: 

o pentru extraopţiunile Oferta 5, Total Zonga, ofertele Plus și Bonus 100: reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și reţelele fixe şi 
mobile din SUA şi Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. Lista de prefixe se 
aplică tuturor extraopțiunilor lansate începând cu 1 noiembrie 2013 (inclusiv Mini5, 
Flexi6, Combi7, Smart9, Smart12).  

o pentru extraopțiunile Oferta 6, Oferta 7, Oferta 9 și Oferta 12: reţelele fixe din Austria, 
Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria și apelurile către reţele 
mobile din Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia şi Ungaria, SUA si 
Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. Lista de prefixe se aplică tuturor 
extraopțiunilor lansate începând cu 1 noiembrie 2013 (inclusiv Mini5, Flexi6, Combi7, 
Smart9, Smart12).  

• Minutele și SMS-urile se scad în ordinea efectuării lor din totalul unităților incluse în extraopțiune. 
Un SMS este echivalentul unei unități.  

• SMS-urile naţionale incluse în Oferta 7, 9 şi 12 pot fi consumate către orice destinaţie mobilă 
naţională, inclusiv Vodafone.  

• Detalii despre Internetul pe mobil găsești aici, iar pentru setările de Internet accesează: 
https://www.vodafone.ro/setari  
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• Beneficiile naționale incluse în extraopțiune se pot consuma și în Roaming cu serviciul Roaming 
pe zi.  

• Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de 
taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor 
naționale (ex: jocuri și concursuri), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse 
în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat în plus. Excepție: 
www.vodafone.ro/numerescurte  

• După consumarea beneficiilor incluse în extraopțiune vei beneficia de tarifele standard naționale 
sau internaționale, respectiv de tarifele standard pentru Internet pe mobil.  

• Extraopțiunile au putut fi activate până la 13 noiembrie 2014.  
• Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea 

Cartelei Vodafone.  

 

5. Vorbești, NET primești 
• Dacă ești încris în promoție, primești bonus 1 MB pentru fiecare apel dat sau primit. 

• Primeşti până la 2GB bonus pe luna, cu care să navighezi în cea mai tare reţea de date. 

• Promoţia este disponibilă pe perioadă nedeterminata pentru toţi utilizatorii de Cartela 

Vodafone existenţi, inclusiv pentru cei aflaţi în afara perioadei de valabilitate, care s-au 

înscris în program până la data de 13 noiembrie 2014; 

• Valoarea minimă pentru acordarea bonusului este 10 apeluri in perioada de 14 zile, în cazul 

în care ai acumulat mai puţin de 10 apeluri, bonusul nu se acordă; valoarea maximă a 

bonusului este 1GB 

• Se contorizează apelurile primite/efectuate care au o durată de minimum 1 minut; nu se 

acumulează apelurile către numerele fără taxă (ex. *222) 

• Bonusul promoţional:  

o Pentru 10 – 100 de apeluri se aloca 100 MB 

o Pentru 101 – 500 de apeluri se aloca 500 MB 

o Pentru mai mult de 501 apeluri se aloca 1 GB 

o se afişează la Cost Control şi poate fi verificat prin apel gratuit la *123# 

o se consumă doar în perioada de valabilitate a Cartelei şi nu acordă valabilitate 
o se consumă înaintea oricărui alt bonus sau a extraopțiunii (dacă există) sau înaintea 

creditului şi este valabil 14 zile din momentul alocării 

o nu poate fi utilizat în roaming 

• Acordarea bonusului nu este condiţionată de efectuarea unei reîncărcări sau de activarea 

unei extraopțiuni 

• Bonusul poate fi consumat după primirea notificării de acordare; pentru a consuma din 
bonus, este necesară închiderea şi redeschiderea telefonului (după primirea notificării de 

acordare) 

• Clienţii vor fi informaţi prin SMS cu 30 de zile inainte de inchiderea ofertei. 
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6. Combină-te la Cartelă 

Combină-te cu până la 3 prieteni la *100# si primești gratuit, la fiecare reîncărcare de minim 5 euro, 
apeluri nelimitate către prietenii din grup. În plus, fiecare prieten primește câte 50 minute bonus de vorbit 
in grup. Minutele sunt valabile 30 zile. 

Cum te combini? 

Sună la *100# și selectează ramura "Combină-te" pentru a-ți crea grupul de prieteni. Grupul tău poate 
avea 2, 3 sau 4 prieteni, utilizatori noi sau existenți ai Cartelei Vodafone. 

După ce v-ați combinat la Cartelă, faci cinste prietenilor tăi cu sute de minute bonus la fiecare 
reîncărcare! În plus, tu primești bonus MAXIM şi NELIMITAT în grup la fiecare reîncărcare de cel putin 5 
euro credit. 

Când unul dintre voi reîncarcă cu 4 euro, fiecare primește câte 50 de minute bonus de vorbit în grup. 
Reîncărcați toți 4 și aveți 800 de minute bonus. Orice reîncărcare în grup este rasplătită! 

Cum ai grijă de grup? 

Fie că ești utilizator nou sau existent al Cartelei Vodafone, alege-ți acum până la 3 prieteni la *100#, 
ramura "Combină-te". 

Dacă ai un grup existent din promoțiile anterioare, adaugă-ți noi prieteni în grup să primiți mai multe 
minute, la fiecare reîncărcare. În plus, tu primești bonus MAXIM și NELIMITAT în grup la fiecare 
reîncărcare de cel puțin 5 euro credit. 

Acceptă o invitație primită de la un prieten prin trimiterea numelui tău prin SMS gratuit la 300. Numele tău 
va fi comunicat prietenilor din grup când le faci cinste cu minute bonus la fiecare reîncărcare. Poți 
schimba numele oricând trimițând SMS gratuit la 300 cu numele tău. 

Numai inițiatorul grupului poate adăuga noi prieteni în grup. Adăugarea unui nou prieten este gratuită. 
Poți face parte dintr-un singur grup la un moment dat. 

Poți trimite SMS la numărul 300 când ești în perioada de valabilitate a Cartelei. Daca ai intrat în perioada 
de grație trebuie să reîncarci Cartela sau săcumperi valabilitate. 

Dacă ești inițiatorul grupului, sună la *100#, ramura "Combina-te" și selectează opțiunea "Schimbare 
prieten" pentru a înlocui un membru din grup cu un nou prieten. Numai inițiatorul grupului poate schimba 
membri în grup. 

Condiţii eligibilitate 

Verifică prin apel gratuit la *123# minutele precum și data expirării acestora. 

Orice utilizator Cartela Vodafone, nou sau existent, poate invita orice alt număr Cartela Vodafone să facă 
parte din grupul lui de prieteni. 
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Poți face parte dintr-un singur grup la un moment dat. 

Condițiile de eligibilitate pentru crearea grupului și adăugare de noi prieteni: 

• numerele trebuie să fie de Cartela Vodafone 
• numerele trebuie să fie în perioada de valabilitate a contului 
• niciunul dintre numere nu trebuie să facă parte deja dintr-un alt grup 

Sună gratuit la *100#, alege ramura "Combină-te" și selectează "Ieșire din grup" dacă ai fost invitat sa faci 
parte dintr-un grup. Poți suna apoi la *100# să îți creezi propriul grup de până la 4 prieteni. 

Dacă ești inițiatorul grupului, poți scoate un membru din grup selectând opțiunea "Renunță la un prieten". 

Când un membru alege să iasă dintr-un grup de 2 membri, grupul se va dezactiva. 

Bonus 

Creează-ți grupul de prieteni la *100# și la orice reîncarcare, a ta sau a prietenilor tăi, primiți fiecare câte 
50 minute bonus pe care le puteți consuma în grup. In plus, tu primești bonus MAXIM și NELIMITAT în 
grup la fiecare reîncarcare de cel puțin 5 euro credit. 

Dacă ai deja un grup din promoțiile anterioare, sună la *100# și adaugă noi prieteni în grup să primiți mai 
multe minute, la fiecare reîncărcare. Poți face parte dintr-un singur grup la un moment dat. Minutele sunt 
valabile 30 zile și se pot verifica la *123#. 

SMS Chat 

Comunicarea în grup a devenit mult mai simplă. Dacă te-ai combinat la cartelă cu prietenii tăi, prin SMS 
Chat trimiți un singur SMS la 234 și acesta va fi primit de toți prietenii din grup. Cu alte cuvinte, consumi 
doar 1 SMS pentru toți prietenii. 

Alerte aniversare 

În plus, setează-ți ziua de naștere la *100# (ramura "Combină-te") si prietenii tăi vor fi notificați prin SMS 
când să îți ureze "La Multi Ani!" 

Setare nume 

Trimite SMS gratuit la 300 cu numele tău și va fi utilizat pentru comunicare în grup. SMS-urile trimise la 
234 se consumă din SMS-urile incluse în opțiuni; în cazul în care nu ai opțiuni cu SMS-uri, vei plăti tariful 
standard (5 eurocenți/SMS la 234). 

 

7. Ofertele din noiembrie 2015 – aprilie 2016 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5  

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
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500 minute/SMS-uri naţionale   
600 MB Internet pe mobil 
  

6€ Oferta 6  
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea  

2000 CE VREI TU  

100 min nationale si internationale, fix si mobil 

 

7€ Oferta 7  
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

3000 CE VREI TU  

100 min nationale si internationale, fix si mobil 

 

8€ Oferta 8 Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

 
4000 CE VREI TU   

200 min nationale si internationale, fix si mobil 

 

10€ Oferta 10 Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

4000 CE VREI TU   

400 min nationale si internationale, fix si mobil 

 

12€ Oferta 12 Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

5000 CE VREI TU 

400 min nationale si internationale, fix si mobil 

 

CE VREI TU = minute nationale / MB / SMS-uri nationale 

Viteze Internet pe mobil 
Oferta 5 beneficiază de trafic de internet la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 5,76 Mbps 
upload. Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps 
download și 50 Mbps upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile 
dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Bonus 
Oferta "Nelimitat Vodafone Italia şi Spania" include apeluri nelimitate către numere preferate 
internaţionale din Vodafone Italia sau Vodafone Spania. Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să 
înregistrezi fiecare număr cu care doreşti să vorbeşti nelimitat. Ai la dispoziţie: MyVodafone, *100#, *222 
sau SMS la 2800. Îţi poţi seta până la 10 numere preferate şi le poţi modifica oricând în limita a 10 
modificări/lună. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile în cazul convorbirilor care 
depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1. 

Bine de știut nelimitat Vodafone Italia și Spania 
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• La opţiunile de minimum 10€ vorbeşti nelimitat cu Vodafone Italia şi Vodafone Spania 
• Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să ai înregistrat fiecare număr cu care vorbeşti nelimitat 
• Pentru Înregistrarea numerelor, ai la dispoziţie:  

1. contul tău MyVodafone – Din dreptul “nelimitat Italia şi Spania” – găseşti beneficiul în 
“Contul tău” sau la „Cost Control”, în dreptul opţiunii tale de minimum 10€ 

2. SMS la 2800 cu numărul pe care doreşti să îl adaugi. Numărul trebuie să fie în formatul 
internaţional (începând cu 0039 pentru Italia şi 0034 pentru Spania). 

3. *100# - Ramura „Internaţional şi Roaming” – apoi „Nelimitat Vodafone Italia Spania” 
• Poţi avea maximum 10 numere cu care să vorbeşti gratuit 
• Numerele setate le poţi modifica din contul tău MyVodafone, *100#, *222, în limita a 10 

modificări/lună 
• Dacă unul din numerele preferate din Italia sau Spania părăseşte reţeaua Vodafone, te vom 

anunţa prin SMS. În momentul în care vei primi SMS-ul, noi vom scoate acel număr din lista ta de 
numere preferate. Vei putea să vorbeşti în continuare cu acel număr din minutele internaţionale 
incluse în oferta activă pe contul tău. 

• Oferta este valabilă până la 31 martie 2016. 

Condiţii de utilizare 

• Indiferent ce alte oferte ai pe cont, când suni numerele preferate, minutele nelimitate către 
Vodafone Italia şi Spania se vor consuma întotdeauna primele. 

• Poţi alege să vorbești nelimitat cu toate numerele mobile din Vodafone Italia şi Spania, exceptând 
numerele scurte sau numerele speciale folosite de comercianţi. 

• Numerele din Vodafone Italia şi Spania setate de tine nu ţin cont de lista de prefixe extra-cost. 
• Oferta este valabilă doar naţional. Nu poţi folosi din minutele nelimitate cât eşti plecat în afara ţării 

(în Roaming). 
• Vodafone România îşi rezervă dreptul de a întrerupe unilateral serviciile în cazul convorbirilor 

care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1. 

Bine de știut despre extraopțiuni 

• Oferta 5 include un bonus de 350 de minute/SMS-uri naţionale şi 550 MB. Oferta 6 include un 
bonus de 1500 „ce vrei tu” (minute naţionale/MB/SMS-uri naţionale). Oferta 7 include un bonus 
de 2300 „ce vrei tu” (minute naţionale/MB/SMS-uri naţionale), iar Ofertele 8, 10 si 12 includ un 
bonus de 3000 ce vrei tu. Bonusul se activează automat o dată cu activarea extraopțiunii, este 
prioritar în ordinea consumării beneficiilor și preia valabilitatea extraopțiunii. 

• Ofertele 6,7,8,10,12 sunt compuse din unități: minute naționale/MB/SMS-uri naționale, care se 
scad în ordinea efectuării lor din totalul unităților incluse în extraopțiuni. 1 MB = 1 minut = 1 SMS 
= o unitate. 

• Promoția cu acces nelimitat în aplicația HBO GO timp de 2 luni este valabilă pentru Ofertele 10 și 
12 si se acorda o singura data pe un numar de telefon. Contul HBO GO gratuit timp de două luni 
se va putea activa dupa 3 ore de la activarea extraopțiunii. Mai multe informații privind activarea 
și utilizarea serviciului pe HBO GO aici. 

• Începând cu Oferta 6 beneficiezi de acces la viteze 4G. Pentru a naviga pe net în rețeaua 4G ai 
nevoie de un smartphone compatibil, de o opțiune care să îți ofere acces la această tehnologie și 
să te afli în aria de acoperire 4G. În plus, asigură-te că mergi în cel mai apropiat magazin pentru 
a obține gratuit un SIM compatibil 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

• Minutele naționale incluse în Oferta 5 pot fi consumate și pentru apeluri către urmatoarele 
destinații internaționale din rețele fixe:  

o Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia și Ungaria. Excepţie face 
următoarea listă de prefixe. 

• Minutele naționale și internaționale incluse începând cu Oferta 6 și cele incluse în bonusul M-
Pesa pot fi consumate și pentru apeluri către umătoarele destinații internaționale:  
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o în reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franţa, Germania, Grecia, 
Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia și Ungaria. 
Excepţie face următoarea listă de prefixe. 

o în rețelele mobile din Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia, 
Ungaria, SUA şi Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. 

• SMS-urile naţionale incluse în extraopțiuni pot fi consumate către orice destinaţie mobilă 
naţională. 

• Detalii despre Internet pe mobil găsești aici, iar pentru setările de Internet accesează: 
https://www.vodafone.ro/setari 

• Unitățile din fiecare extraopțiune se pot consuma pentru trafic de date și in Roaming cu serviciul 
Roaming pe zi. Minutele nationale si internationale mobil se pot consuma pentru trafic de voce si 
in Roaming cu serviciul Roaming pe zi 

• Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în extraopțiuni se aplică 
următoarele tarife:  

o 0,18€ credit/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,05€ credit/SMS național; 
o 0,20€ credit/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,14€ credit/MMS național; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

• Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de 
taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor 
naționale (ex: jocuri și concursuri), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse 
în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat în plus. Excepție: 
www.vodafone.ro/numerescurte 

• După consumarea beneficiilor incluse în extraopțiune vei beneficia de tarifele standard naționale 
sau internaționale, respectiv de tarifele standard pentru Internet pe mobil. 

• Conform art. 13 din Termeni și condiții generale pentru serviciile prepaid de voce, Vodafone oferă 
acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia 
introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în 
reţea). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

• Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici. 
• Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici. 
• Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de 

furnizare a serviciilor pot fi consultate aici. 
• Extraopțiunile și bonusurile pot fi activate până la 31 martie 2016. 
• Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea 

Cartelei Vodafone. 

Activare, reînnoire și dezactivare extraopțiuni 

Activare 

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat extraopţiunea în funcţie de creditul existent 
sau reîncărcat pe Cartelă, la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

Exemplu: 

• pentru 6€ credit pe Cartelă: se activează extraopţiunea Oferta 6: NELIMITAT minute/SMS-uri în 
reţea + 1500 „ce vrei tu” (minute naționale/MB/SMS-uri naționale) + 100 minute naţionale şi 
internaţionale fix şi mobil, cu valabilitate 30 de zile. Oferta include un bonus de 1000 „ce vrei tu” 
(minute naționale/MB/SMS-uri naționale) care se activează automat. 
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Dacă nu vrei să păstrezi extraopțiunea activată automat, trimite în 24 de ore de la activare un SMS gratuit 
cu textul CREDIT la numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă trimiți 
mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Alte metode de activare: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” 
• SMS gratuit la 321 cu numele ofertei: Oferta5, Oferta6, Oferta7, Oferta8, Oferta10, Oferta12 în 

funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi 
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile" 

La activarea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. Poți verifica prin apel gratuit la *123# 
beneficiile incluse și data de expirare sau de reînnoire a acestora. Activarea unei extraopțiuni din 
portofoliu curent dezactiveaza automat extraoptiunea/ extroptiunile existente pe contul tau, iar beneficiile 
vor fi disponibile până la data lor inițială de valabilitate. Aceeași extraopțiune poate fi activată de mai 
multe ori într-o lună. 

Reînnoire 

• Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, timp de 12 luni de la activare. 
• Dacă vrei să reînnoiești o extraopțiune mai devreme de o lună, apelează *100# „Contul meu”, 

„Opțiuni active”, selecteaza extraopțiunea și alege "Reînnoire". Poți reînnoi extraopțiunea chiar 
dacă nu ai consumat toate beneficiile incluse; 

• Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amâna până la prima reîncărcare, când ai 
acumulat credit suficient, dar nu mai mult de 30 zile. Reînnoirea extraopțiunii se face imediat 
după reîncarcare. La reînnoire vei primi mesaj de confirmare. 

• Dacă extraopțiunea reînnoită automat nu este cea dorită de tine, trimite în 24 de ore de la 
activare un SMS gratuit cu textul CREDIT la numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se 
returnează doar dacă trimiți mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Dezactivare 

• Apelează gratuit *100#, „Contul meu”, „Opțiuni active”, selectează extraopțiunea și alege 
„Dezactivare”. Beneficiile incluse în extraopțiune nu se pierd – le poți consuma până la expirare. 
Poți verifica prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase și data de expirare. 

• La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi. 

Ești client Vodafone? 

Primești 

1 MB pentru fiecare apel  
primit/efectuat 

10 MB pentru fiecare apel  
primit din alte rețele 

Trimite acum DA la 2777 
și primești automat un bonus de 
5 GB de "Bun venit!" * 
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Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum afli câți MB ai acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu numărul de telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu textul STOP 

* Clienții Vodafone Business nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Ești din altă rețea? 

Primești 
 
1 MB pentru fiecare apel  
efectuat către Vodafone 

Trimite acum DA la 0722 10 10 10 
și primești automat un bonus de 
5 GB de "Bun venit!" 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu numărul de  
telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum îți iei bonusul de NET? 

•  Te înscrii în promoție 
•  Alegi un număr de Cartela Vodafone pe care să primești bonusul. 
•  Dacă nu ai o Cartelă îți poți lua una gratis din 

orice magazin Vodafone. 
•  Trimiți prin SMS la 0722 10 10 10 numărul ales. 
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Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu textul STOP. 

 

8. Ofertele din aprilie 2016 – iunie 2016 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, You 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
500 MB Internet pe mobil 

Zonga RO MUSIC 
  

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea  

1500 CE VREI TU 

2000 MB internet pe mobil 

100 min  internationale, fix si mobil UE 

Zonga RO MUSIC 

BONUS 5GB internet pe mobil 

 

7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

2000 CE VREI TU  

3000 MB Internet pe mobil 

100 min internationale, fix si mobil UE 

Zonga PREMIUM 

BONUS 5GB Internet pe mobil 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

 
2500 CE VREI TU   

4000 MB internet pe mobil 

200 min internationale, fix si mobil UE 
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Zonga PREMIUM 

Bonus 5GB Internet pe mobil 
10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

2500 CE VREI TU   

4000 MB internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

Zonga PREMIUM 

Nelimitat 2 luni 

Bonus 5GB Internet pe mobil 

 

12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

4500 CE VREI TU 

8000 MB internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

Zonga PREMIUM 

Nelimitat 2 luni 

Bonus 5GB Internet pe mobil 

 

6€  You 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

1500 CE VREI TU 

3000MB Internet pe mobil 

100 min internationale fix UE / min si SMS-uri nationale 

 

 

Viteze Internet pe mobil 
Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 5,76 Mbps 
upload. Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps 
download și 50 Mbps upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile 
dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Bonus 
Oferta "Nelimitat Vodafone Italia şi Spania" include apeluri nelimitate către numere preferate 
internaţionale din Vodafone Italia sau Vodafone Spania. Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să 
înregistrezi fiecare număr cu care doreşti să vorbeşti nelimitat. Ai la dispoziţie: MyVodafone, *100#, *222 
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sau SMS la 2800. Îţi poţi seta până la 10 numere preferate şi le poţi modifica oricând în limita a 10 
modificări/lună. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile conform politicii de utilizare 
rezonabilă a serviciilor, care poate fi accesată aici. 

Bine de știut nelimitat Vodafone Italia și Spania 

• La opţiunile de minimum 10€ vorbeşti nelimitat cu Vodafone Italia şi Vodafone Spania 
• Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să ai înregistrat fiecare număr cu care vorbeşti nelimitat 
• Pentru Înregistrarea numerelor, ai la dispoziţie:  

1. contul tău MyVodafone – Din dreptul “nelimitat Italia şi Spania” – găseşti beneficiul în 
“Contul tău” sau la „Cost Control”, în dreptul opţiunii tale de minimum 10€ 

2. SMS la 2800 cu numărul pe care doreşti să îl adaugi. Numărul trebuie să fie în formatul 
internaţional (începând cu 0039 pentru Italia şi 0034 pentru Spania). 

3. *100# - Ramura „Internaţional şi Roaming” – apoi „Nelimitat Vodafone Italia Spania” 
• Poţi avea maximum 10 numere cu care să vorbeşti gratuit 
• Numerele setate le poţi modifica din contul tău MyVodafone, *100#, *222, în limita a 10 

modificări/lună 
• Dacă unul din numerele preferate din Italia sau Spania părăseşte reţeaua Vodafone, te vom 

anunţa prin SMS. În momentul în care vei primi SMS-ul, noi vom scoate acel număr din lista ta de 
numere preferate. Vei putea să vorbeşti în continuare cu acel număr din minutele internaţionale 
incluse în oferta activă pe contul tău. 

• Oferta este valabilă până la 16 iunie 2016. 

Condiţii de utilizare 

• Indiferent ce alte oferte ai pe cont, când suni numerele preferate, minutele nelimitate către 
Vodafone Italia şi Spania se vor consuma întotdeauna primele. 

• Poţi alege să vorbești nelimitat cu toate numerele mobile din Vodafone Italia şi Spania, exceptând 
numerele scurte sau numerele speciale folosite de comercianţi. 

• Numerele din Vodafone Italia şi Spania setate de tine nu ţin cont de lista de prefixe extra-cost. 
• Oferta este valabilă doar naţional. Nu poţi folosi din minutele nelimitate cât eşti plecat în afara ţării 

(în Roaming). 
• Nu poți înregistra un număr de telefon preferat dacă: acesta este suspendat în rețea, a fost portat 

în altă rețea și nu se mai află în rețeaua Vodafone, telefonul respectiv este închis sau dacă nu 
este introdusă cartela în telefon. 

• Vodafone România îşi rezervă dreptul de a întrerupe unilateral serviciile conform politicii de 
utilizare rezonabilă a serviciilor, care poate fi accesată aici. 

Bine de știut despre extraopțiuni 

• Oferta 5 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 250 de minute/SMS-uri naţionale 
şi internaţionale UE fix + 250 MB şi un bonus care se acordă automat de 250 de minute/SMS-uri 
naţionale, 500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix şi 250 MB. 

• Oferta 6 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-
uri naţionale şi internaţionale UE fix + 100 minute naţionale şi internaţionale mobil şi bonus 1000 
„ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix şi 2000 MB. 

• Oferta 7 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 700 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-
uri naţionale şi internaţionale UE fix + 100 minute naţionale şi internaţionale mobil şi bonus 1300 
„ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix şi 3000 MB. 

• Oferta 8 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reteBonusurile se activează automat 
odată cu activarea extraoptiunii, sunt prioritare în ordinea consumării beneficiilor şi preiau 
valabilitatea extraoptiunii.a + 1000 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE 
fix + 200 minute naţionale şi internaţionale mobil şi bonus 1500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri 
naţionale şi internaţionale UE fix şi 4000 MB. 
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• Oferta 10 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 1000 „ce vrei tu” 
MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix + 400 minute naţionale şi internaţionale 
mobil şi bonus 1500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix şi 4000 MB. 

• Oferta 12 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 2000 „ce vrei tu” 
MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix + 400 minute naţionale şi internaţionale 
mobil şi bonus 2500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix şi 8000 MB. 

• Bonusurile se activează automat odată cu activarea extraoptiunii şi preiau valabilitatea 
extraopțiunii. 

• Ordinea de consum pentru beneficii este MB, minute/SMS-uri în reţea, minute/SMS-uri naţionale 
şi internaţionale fix UE, „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale fix UE, minute 
naţionale şi internaţionale mobil. Mai întâi se vor consuma beneficiile bonus cu valabilitate mai 
mică de 5 săptămâni, ulterior beneficiile bonus cu valabilitate mai mare de 5 săptămâni, iar 
beneficiile incluse în extraoptiuni se vor consuma ultimele. 

• Ofertele 5, 6, 7, 8, 10 și 12 sunt compuse din unități: minute naționale/MB/SMS-uri naționale, 
care se scad în ordinea efectuării lor din totalul unităților incluse în extraopțiuni. 1 MB = 1 minut = 
1 SMS = o unitate. 

• Promoția cu acces nelimitat în aplicația HBO GO timp de 2 luni este valabilă pentru Ofertele 10 și 
12 și se acordă o singură dată pe un număr de telefon. Contul HBO GO gratuit timp de două luni 
se va putea activa dupa 3 ore de la activarea extraopțiunii. Mai multe informații privind activarea 
și utilizarea serviciului pe HBO GO aici. 

• Începând cu Oferta 6 beneficiezi de acces la viteze 4G. Pentru a naviga pe net în rețeaua 4G ai 
nevoie de un smartphone compatibil, de o opțiune care să îți ofere acces la această tehnologie și 
să te afli în aria de acoperire 4G. În plus, asigură-te că mergi în cel mai apropiat magazin pentru 
a obține gratuit un SIM compatibil 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

• Beneficiile cu minute naţionale incluse în Oferta 5 şi beneficiile „ce vrei tu” incluse în Ofertele 6, 7, 
8, 10, 12 pot fi consumate şi pentru apeluri către următoarele destinaţii internaţionale din reţele 
fixe:  

o Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. Excepţie face 
următoarea listă de prefixe. 

• Beneficiile cu minute internaţionale mobil incluse începând cu Oferta 6 şi cele incluse în bonusul 
M-Pesa pot fi consumate pentru apeluri către următoarele destinaţii internaţionale:  

o în reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, 
Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 
Excepţie face următoarea listă de prefixe. 

o în reţelele mobile din Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia, 
Ungaria, SUA şi Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. 

• SMS-urile naţionale incluse în extraopțiuni pot fi consumate către orice destinaţie mobilă 
naţională. 

• Detalii despre Internet pe mobil găsești aici, iar pentru setările de Internet accesează: 
https://www.vodafone.ro/setari 

• Unitățile din fiecare extraopțiune se pot consuma pentru trafic de date și in Roaming cu serviciul 
Roaming pe Zi. Minutele naționale și internaționale mobil se pot consuma pentru trafic de voce și 
în Roaming cu serviciul “Roaming pe Zi”. 

• Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în extraopțiuni se aplică 
următoarele tarife:  

o 0,18€ credit/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,05€ credit/SMS național; 
o 0,20€ credit/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,14€ credit/MMS național; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

• Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de 
taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor 
naționale (ex: jocuri și concursuri), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse 
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în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat în plus. 
Excepție: www.vodafone.ro/numerescurte 

• După consumarea beneficiilor incluse în extraopțiune vei beneficia de tarifele standard 
naționale sau internaționale, respectiv de tarifele standard pentru Internet pe mobil. 

• Conform art. 13 din Termeni și condiții generale pentru serviciile prepaid de voce, Vodafone oferă 
acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia 
introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în 
reţea). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

• Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici. 
• Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici. 
• Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de 

furnizare a serviciilor pot fi consultate aici. 
• Extraopțiunile și bonusurile pot fi activate până la 16 iunie 2016, cu posibilitate de prelungire. 
• Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea 

Cartelei Vodafone. 

Activare, reînnoire și dezactivare extraopțiuni 

Activare 

Extraopțiunile Oferta 5, Oferta 6, Oferta 8, Oferta 10 și Oferta 12 sunt valabile 28 de zile de data activării. 
Oferta 7 este valabilă 35 de zile de la data activării. 

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat extraopţiunea în funcţie de creditul existent 
sau reîncărcat pe Cartelă, la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

Exemplu: 

• pentru 7€ credit pe Cartelă: se activează extraopţiunea Oferta 7: NELIMITAT minute/SMS-uri în 
reţea + 2000 „ce vrei tu” (minute naționale/MB/SMS-uri naționale) + 3000 MB + 100 minute 
naţionale şi internaţionale fix şi mobil, cu valabilitate 5 săptămâni. Oferta include un bonus de 
1300 „ce vrei tu” (minute naționale/MB/SMS-uri naționale) + 3000 MB care se activează automat 
după activarea extraopțiunii 

Dacă nu vrei să păstrezi extraopțiunea activată automat, trimite în 24 de ore de la activare un SMS gratuit 
cu textul CREDIT la numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă trimiți 
mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Alte metode de activare: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” 
• SMS gratuit la 321 cu textul: EO5 pentru Oferta 5, EO6 pentru Oferta6, respectiv EO7, EO8, 

EO10 sau EO12 în funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi 
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile" 

La activarea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. Poți verifica prin apel gratuit la *123# 
beneficiile incluse și data de expirare sau de reînnoire a acestora. Activarea unei extraopțiuni din 
portofoliu curent dezactiveaza automat extraoptiunea/ extroptiunile existente pe contul tau, iar beneficiile 
vor fi disponibile până la data lor inițială de valabilitate. Aceeași extraopțiune poate fi activată de mai 
multe ori într-o lună. 
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Reînnoire 

• Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, timp de 12 luni de la activare. 
• Dacă vrei să reînnoiești o extraopțiune mai devreme de o lună, apelează *100# „Contul meu”, 

„Opțiuni active”, selecteaza extraopțiunea și alege "Reînnoire". Poți reînnoi extraopțiunea chiar 
dacă nu ai consumat toate beneficiile incluse; 

• Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amână până când ai acumulat credit 
suficient, dar nu mai mult de 28 zile, respectiv 35 de zile pentru Oferta 7. Reînnoirea extraopțiunii 
se face imediat după reîncarcare. La reînnoire vei primi mesaj de confirmare. 

• Dacă extraopțiunea reînnoită automat nu este cea dorită de tine, trimite în 24 de ore de la 
activare un SMS gratuit cu textul CREDIT la numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se 
returnează doar dacă trimiți mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Dezactivare 

• Apelează gratuit *100#, „Contul meu”, „Opțiuni active”, selectează extraopțiunea și alege 
„Dezactivare”. Beneficiile incluse în extraopțiune nu se pierd – le poți consuma până la expirare. 
Poți verifica prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase și data de expirare. 

• La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi. 

 
Ești client Vodafone? 

Primești 

1 MB pentru apelurile iniţiate 
către orice reţea sau pentru apelurile primite din Vodafone 

10 MB pentru apelurile primite 
din alte reţele 

Trimite acum DA la 2777 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum afli câți MB ai acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu numărul de telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu textul STOP 
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* Clienții Vodafone Business nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

 
Ești din altă rețea? 

Primești 
1 MB pentru apelurile 
efectuate către Vodafone 
 

Trimite acum DA la 0722 10 10 10 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu numărul de 
telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum îți iei bonusul de NET? 

•  Te înscrii în promoție 
•  Alegi un număr de Cartela Vodafone pe care să primești bonusul. 
•  Dacă nu ai o Cartelă îți poți lua una gratis din 

orice magazin Vodafone. 
•  Trimiți prin SMS la 0722 10 10 10 numărul ales. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu textul STOP. 

 

 

9. Ofertele din iunie 2016 – septembrie 2016 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, You 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
250 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
250 MB Internet pe mobil 

Zonga RO MUSIC 
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Bonus 750 min/SMS-uri nat si internat fix UE 

Bonus 2250 MB internet pe mobil 

Bonus 100 min internat UE mobil 
  

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea  

500 CE VREI TU 

100 min  internationale mobil UE 

Zonga RO MUSIC 

BONUS 1000 CE VREI TU 

BONUS 7000MB internet pe mobil 

BONUS 100 min internat UE mobil 

 

7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

700 CE VREI TU  

200 min internationale, fix si mobil UE 

Zonga PREMIUM 

BONUS 1300 CE VREI TU 

BONUS 10000MB Internet pe mobil 

BONUS 300 min internat mobil UE 

BONUS 50 min in roaming 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

 
1000 CE VREI TU   

200 min internationale, fix si mobil UE 

Zonga PREMIUM 

BONUS 1500 CE VREI TU 

BONUS 11000MB Internet pe mobil 

BONUS 400 min internat mobil UE 
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BONUS 50 min in roaming 
10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

1000 CE VREI TU   

400 min internationale, fix si mobil UE 

Zonga PREMIUM 

Nelimitat 2 luni 

BONUS 1500 CE VREI TU 

BONUS 11000MB Internet pe mobil 

BONUS 300 min internat mobil UE 

BONUS 50 min in roaming 

 

12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

2000 CE VREI TU 

400 min internationale, fix si mobil UE 

Zonga PREMIUM 

Nelimitat 2 luni 

BONUS 2000 CE VREI TU 

BONUS 15000MB Internet pe mobil 

BONUS 300 min internat mobil UE 

BONUS 50 min in roaming 

 

6€  You 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

500 CE VREI TU 

100 min internationale fix UE / min si SMS-uri nationale 

BONUS 1000 CE VREI TU 

BONUS 8000MB Internet pe mobil 

BONUS 100 min internat mobil UE 

 

Viteze Internet pe mobil 
Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 5,76 Mbps 
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upload. Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps 
download și 50 Mbps upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile 
dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Bonus 
Oferta "Nelimitat Vodafone Italia şi Spania" include apeluri nelimitate către numere preferate 
internaţionale din Vodafone Italia sau Vodafone Spania. Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să 
înregistrezi fiecare număr cu care doreşti să vorbeşti nelimitat. Ai la dispoziţie: MyVodafone, *100#, *222 
sau SMS la 2800. Îţi poţi seta până la 10 numere preferate şi le poţi modifica oricând în limita a 10 
modificări/lună. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile conform politicii de utilizare 
rezonabilă a serviciilor, care poate fi accesată aici. 

Bine de știut nelimitat Vodafone Italia și Spania 

• La opţiunile de minimum 10€ vorbeşti nelimitat cu Vodafone Italia şi Vodafone Spania 
• Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să ai înregistrat fiecare număr cu care vorbeşti nelimitat 
• Pentru Înregistrarea numerelor, ai la dispoziţie:  

1. contul tău MyVodafone – Din dreptul “nelimitat Italia şi Spania” – găseşti beneficiul în 
“Contul tău” sau la „Cost Control”, în dreptul opţiunii tale de minimum 10€ 

2. SMS la 2800 cu numărul pe care doreşti să îl adaugi. Numărul trebuie să fie în formatul 
internaţional (începând cu 0039 pentru Italia şi 0034 pentru Spania). 

3. *100# - Ramura „Internaţional şi Roaming” – apoi „Nelimitat Vodafone Italia Spania” 
• Poţi avea maximum 10 numere cu care să vorbeşti gratuit 
• Numerele setate le poţi modifica din contul tău MyVodafone, *100#, *222, în limita a 10 

modificări/lună 
• Dacă unul din numerele preferate din Italia sau Spania părăseşte reţeaua Vodafone, te vom 

anunţa prin SMS. În momentul în care vei primi SMS-ul, noi vom scoate acel număr din lista ta de 
numere preferate. Vei putea să vorbeşti în continuare cu acel număr din minutele internaţionale 
incluse în oferta activă pe contul tău. 

• Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2016. 

Condiţii de utilizare 

• Indiferent ce alte oferte ai pe cont, când suni numerele preferate, minutele nelimitate către 
Vodafone Italia şi Spania se vor consuma întotdeauna primele. 

• Poţi alege să vorbești nelimitat cu toate numerele mobile din Vodafone Italia şi Spania, exceptând 
numerele scurte sau numerele speciale folosite de comercianţi. 

• Numerele din Vodafone Italia şi Spania setate de tine nu ţin cont de lista de prefixe extra-cost. 
• Oferta este valabilă doar naţional. Nu poţi folosi din minutele nelimitate cât eşti plecat în afara ţării 

(în Roaming). 
• Nu poți înregistra un număr de telefon preferat dacă: acesta este suspendat în rețea, a fost portat 

în altă rețea și nu se mai află în rețeaua Vodafone, telefonul respectiv este închis sau dacă nu 
este introdusă cartela în telefon. 

• Vodafone România îşi rezervă dreptul de a întrerupe unilateral serviciile conform politicii de 
utilizare rezonabilă a serviciilor, care poate fi accesată aici. 

Bine de știut despre extraopțiuni 

• Oferta 5 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 250 de minute/SMS-uri naţionale 
şi internaţionale UE fix + 250 MB şi un bonus care se acordă automat de 250 de minute/SMS-uri 
naţionale, 500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix, 2250 MB și 100 
minute internațional mobil. 
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• Oferta 6 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-
uri naţionale şi internaţionale UE fix + 200 minute internaţionale mobil şi bonus 1000 „ce vrei tu” 
MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix şi 7000 MB. 

• Oferta 7 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 700 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-
uri naţionale şi internaţionale UE fix + 200 minute internaţionale mobil şi bonus 1300 „ce vrei tu” 
MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix, 10000 MB, 300 minute internaționale pe 
mobil și 50 de unități în roaming (minute primite / minute efectuate / SMS-uri trimise / MB). 

• Oferta 8 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în rețea + 1000 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-
uri naţionale şi internaţionale UE fix + 300 minute internaţionale mobil şi bonus 1500 „ce vrei tu” 
MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix, 11000 MB, 300 minute internaționale pe 
mobil și 50 de unități în roaming (minute primite / minute efectuate / SMS-uri trimise / MB). 

• Oferta 10 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 1000 „ce vrei tu” 
MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix + 400 minute internaţionale mobil şi bonus 
1500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix, 11000 MB, 300 minute 
internaționale pe mobil și 50 de unități în roaming (minute primite / minute efectuate / SMS-uri 
trimise / MB). 

• Oferta 12 este formată din nelimitat minute şi SMS-uri în reţea + 2000 „ce vrei tu” 
MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix + 400 minute internaţionale mobil şi bonus 
2500 „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale UE fix, 15000 MB, 300 minute 
internaționale pe mobil și 50 de unități în roaming (minute primite / minute efectuate / SMS-uri 
trimise / MB). 

• Bonusurile se activează automat odată cu activarea extraoptiunii şi preiau valabilitatea acesteia. 
• Ordinea de consum pentru beneficii este MB, minute/SMS-uri în reţea, minute/SMS-uri naţionale 

şi internaţionale fix UE, „ce vrei tu” MB/minute/SMS-uri naţionale şi internaţionale fix UE, minute 
internaţionale mobil. Mai întâi se vor consuma beneficiile bonus cu valabilitate mai mică de 5 
săptămâni, ulterior beneficiile bonus cu valabilitate mai mare de 5 săptămâni, iar beneficiile 
incluse în extraoptiuni se vor consuma ultimele. 

• Ofertele 5, 6, 7, 8, 10 și 12 sunt compuse din unități: minute naționale/MB/SMS-uri naționale, 
care se scad în ordinea efectuării lor din totalul unităților incluse în extraopțiuni. 1 MB = 1 minut = 
1 SMS = o unitate. 

• Promoția cu acces nelimitat în aplicația HBO GO timp de 2 luni este valabilă pentru Ofertele 10 și 
12 și se acordă o singură dată pe un număr de telefon. Contul HBO GO gratuit timp de două luni 
se va putea activa dupa 3 ore de la activarea extraopțiunii. Mai multe informații privind activarea 
și utilizarea serviciului pe HBO GO aici. 

• Începând cu Oferta 6 beneficiezi de acces la viteze 4G. Pentru a naviga pe net în rețeaua 4G ai 
nevoie de un smartphone compatibil, de o opțiune care să îți ofere acces la această tehnologie și 
să te afli în aria de acoperire 4G. În plus, asigură-te că mergi în cel mai apropiat magazin pentru 
a obține gratuit un SIM compatibil 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

• Beneficiile cu minute naţionale incluse în Oferta 5 şi beneficiile „ce vrei tu” incluse în Ofertele 6, 7, 
8, 10, 12 pot fi consumate şi pentru apeluri către următoarele destinaţii internaţionale din reţele 
fixe:  

o Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. Excepţie face 
următoarea listă de prefixe. 

• Beneficiile cu minute internaţionale mobil incluse începând cu Oferta 5 şi cele incluse în bonusul 
de reîncărcare prin M-Pesa pot fi consumate pentru apeluri către următoarele destinaţii 
internaţionale:  

o în reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, 
Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 
Excepţie face următoarea listă de prefixe. 

o în reţelele mobile din Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Portugalia, 
Ungaria, SUA şi Canada. Excepţie face următoarea listă de prefixe. 

• Bonusul de 50 unităţi în roaming (minute efectuate, minute primite, MB, SMS-uri trimise) 
disponibil de la Oferta 7, se acordă în mod automat o singură dată pe cont, în momentul activării 
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extraopțiunii şi are valabilitate 90 de zile. Bonusul poate fi utilizat în ţările Uniunii Europene şi în 
Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. 

• SMS-urile naţionale incluse în extraopțiuni pot fi consumate către orice destinaţie mobilă 
naţională. 

• Detalii despre Internet pe mobil găsești aici, iar pentru setările de Internet accesează: 
https://www.vodafone.ro/setari 

• Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în extraopțiuni se aplică 
următoarele tarife:  

o 0,18€ credit/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,05€ credit/SMS național; 
o 0,20€ credit/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,14€ credit/MMS național; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

• Apelurile și SMS-urile către numere de interes general, la nivel local sau național (ex: numere de 
taxi, ora exactă etc.), sau către numere cu tarif special, mai mare decât cel aferent apelurilor 
naționale (ex: jocuri și concursuri), nu se consumă din minutele naționale și/sau SMS-urile incluse 
în extraopțiune, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului apelat. 
Excepție: www.vodafone.ro/numerescurte 

• După consumarea beneficiilor incluse în extraopțiune vei beneficia de tarifele standard 
naționale sau internaționale, respectiv de tarifele standard pentru Internet pe mobil. 

• Conform art. 13 din Termeni și condiții generale pentru serviciile prepaid de voce, Vodafone oferă 
acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia 
introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în 
reţea). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

• Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici. 
• Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici. 
• Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de 

furnizare a serviciilor pot fi consultate aici. 
• Extraopțiunile și bonusurile pot fi activate până la 30 septembrie 2016, cu posibilitate de 

prelungire. 
• Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea 

Cartelei Vodafone. 

Activare, reînnoire și dezactivare extraopțiuni 

Activare 

Extraopțiunile Oferta 5, Oferta 6, Oferta 8, Oferta 10 și Oferta 12 sunt valabile 28 de zile de data activării. 
Oferta 7 este valabilă 35 de zile de la data activării. 

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat extraopţiunea în funcţie de creditul existent 
sau reîncărcat pe Cartelă, la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

Exemplu: 

• pentru 7€ credit pe Cartelă: se activează extraopţiunea Oferta 7: NELIMITAT minute/SMS-uri în 
reţea + 2000 „ce vrei tu” (minute naționale/MB/SMS-uri naționale) + 3000 MB + 100 minute 
naţionale şi internaţionale fix şi mobil, cu valabilitate 5 săptămâni. Oferta include un bonus de 
1300 „ce vrei tu” (minute naționale/MB/SMS-uri naționale) + 3000 MB care se activează automat 
după activarea extraopțiunii 
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Dacă nu vrei să păstrezi extraopțiunea activată automat, trimite în 24 de ore de la activare un SMS gratuit 
cu textul CREDIT la numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă trimiți 
mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Alte metode de activare: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” 
• SMS gratuit la 321 cu textul: EO5 pentru Oferta 5, EO6 pentru Oferta6, respectiv EO7, EO8, 

EO10 sau EO12 în funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi 
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile" 

La activarea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. Poți verifica prin apel gratuit la *123# 
beneficiile incluse și data de expirare sau de reînnoire a acestora. Activarea unei extraopțiuni din 
portofoliu curent dezactiveaza automat extraoptiunea/ extroptiunile existente pe contul tau, iar beneficiile 
vor fi disponibile până la data lor inițială de valabilitate. Aceeași extraopțiune poate fi activată de mai 
multe ori într-o lună. 

Reînnoire 

• Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, timp de 12 luni de la activare. 
• Dacă vrei să reînnoiești o extraopțiune mai devreme de o lună, apelează *100# „Contul meu”, 

„Opțiuni active”, selecteaza extraopțiunea și alege "Reînnoire". Poți reînnoi extraopțiunea chiar 
dacă nu ai consumat toate beneficiile incluse; 

• Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amână până când ai acumulat credit 
suficient, dar nu mai mult de 28 zile, respectiv 35 de zile pentru Oferta 7. Reînnoirea extraopțiunii 
se face imediat după reîncarcare. La reînnoire vei primi mesaj de confirmare. 

• Dacă extraopțiunea reînnoită automat nu este cea dorită de tine, trimite în 24 de ore de la 
activare un SMS gratuit cu textul CREDIT la numărul 579 și îți vom returna creditul. Creditul se 
returnează doar dacă trimiți mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopțiune. 

Dezactivare 

• Apelează gratuit *100#, „Contul meu”, „Opțiuni active”, selectează extraopțiunea și alege 
„Dezactivare”. Beneficiile incluse în extraopțiune nu se pierd – le poți consuma până la expirare. 
Poți verifica prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase și data de expirare. 

• La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi. 

  
Ești client Vodafone? 

Primești 

1 MB pentru apelurile iniţiate 
către orice reţea sau pentru apelurile primite din Vodafone 

10 MB pentru apelurile primite 
din alte reţele 

Trimite acum DA la 2777 
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Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum afli câți MB ai acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu numărul de telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu textul STOP 

* Clienții Vodafone Business nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Ești din altă rețea? 

Primești 
1 MB pentru apelurile 
efectuate către Vodafone 

Trimite acum DA la 0722 10 10 10 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu numărul de 
telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum îți iei bonusul de NET? 

•  Te înscrii în promoție 
•  Alegi un număr de Cartela Vodafone pe care să primești bonusul. 
•  Dacă nu ai o Cartelă îți poți lua una gratis din 

orice magazin Vodafone. 
•  Trimiți prin SMS la 0722 10 10 10 numărul ales. 
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Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu textul STOP. 

 

 

10. Ofertele din octombrie 2016 – Noiembrie 2016 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, You 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
2,5GB Internet pe mobil 

100 min internationale mobil UE 

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea  

1500 CE VREI TU 

2GB Internet pe mobil 

200 min  internationale mobil UE 

 

7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

2000 CE VREI TU  

5GB Internet pe mobil 

200 min internationale, fix si mobil UE 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

 
3000 CE VREI TU   

6GB Internet pe mobil 

300 min internationale, fix si mobil UE 

 

10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

3000 CE VREI TU   

6GB Internet pe mobil 
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400 min internationale, fix si mobil UE 

Nelimitat 2 luni 
12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

5000 CE VREI TU 

8GB Internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

Nelimitat 2 luni 

 

6€  You 
(VALABIL 28 zile) 
(sub 20 ani) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

1500 CE VREI TU 

3GB Internet pe mobil 

200 min internationale fix UE / min si SMS-uri nationale 

 

Ai 10.000 MB de net bonus! Vrei să asculţi muzică, să dai share la filmuleţe sau poze de tot felul sau pur 
şi simplu să socializezi? Acum, la Cartelă, începând cu Oferta 6, ai 10GB în plus faţă de beneficiile din 
ofertă în Supernet 4G+. Pune-ţi net-ul la treabă! 

Viteze Internet pe mobil 
Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps download și 
50 Mbps upload. Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 
5,76 Mbps upload. Viteza poate depinde de mai mulți factori, inclusiv parametrii tehnici ai rețelei și de 
specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Pentru a naviga pe net în reţeaua 4G ai nevoie de un smartphone compatibil 4G, de un SIM compatibil 
4G şi de o ofertă promoţională de minimum 6 euro credit. Dacă nu ai un SIM compatibil 4G, mergi în cel 
mai apropiat magazin Vodafone pentru a obţine unul gratuit. 

Bonus 10.000 MB 
Bonusul de 10.000 MB poate fi folosit 10 săptămâni cât timp ai o extraopțiune activă pe cont. 

Activare și reînnoire 
Ofertele pot fi activate sau reînnoite până la 15 noiembrie 2016, cu posibilitate de prelungire. 

Bine de știut despre extraopțiuni 

Ordine de consum pentru MB 

1. MB din Oferta activă pe contul tău 
2. MB din bonusul promoțional de 10GB, valabil 10 săptămâni 
3. Alte bonusuri de MB 
4. "Ce Vrei Tu" din Oferta activă pe contul tău 

Dacă ai 2 extraopțiuni active în acelaşi timp, se vor consuma mai întâi beneficiile extraopțiunii care expiră 
cel mai repede. 
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Tarifare 

În cazul în care nu ai o ofertă activă sau ţi-ai terminat beneficiile din oferte, vei fi taxat la următoarele 
tarife standard: 

• 0,18 euro credit/minut pentru apeluri în reţele naţionale fixe şi mobile; 
• 0,05 euro credit/SMS naţional; 
• 0,20 euro credit/1 MB pentru traficul de Internet; 
• 0,40 euro credit/minut în reţelele fixe din Europa 
• 0,50 euro credit/minut în reţelele mobile din Europa sau în orice reţea din SUA şi Canada. Vezi 

tarifele complete aici; 
• 0,12 euro credit/SMS internaţional; 
• 0,14 euro credit/MMS naţional 

Minutele și SMS-urile naționale incluse in Oferte: 

• se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 
medicale). 

• nu pot fi consumate către numerele Romtelecom 1921, 1930, 1951, 1958 și nici către numere cu 
tarif special (supra-taxate) - de ex. jocuri, concursuri, donații etc. Tarifele pentru aceste numere 
pot fi accesate aici. 

• nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. 

Apeluri internaționale 

Minutele internaționale pe mobil sunt disponibile către Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Franţa, 
Portugalia, Ungaria, SUA şi Canada. 

Minutele naţionale şi unităţile "Ce Vrei Tu" sunt disponibile către toate reţelele din SUA şi Canada şi către 
reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

Deoarece tarifele de interconectare cu anumiți operatori internaţionali sunt mai mari decât cele standard, 
minutele tale internaţionale nu se vor consuma când suni către prefixele din această lista . Ele vor fi 
mereu taxate la tarife standard, pe care le poţi consulta aici. 

Lista poate fi oricând actualizată în cazul apariţiei unor noi operatori internaţionali sau în cazul schimbării 
politicii de interconectare. 

Zonga 

Orice ofertă promoţională îţi oferă acces nelimitat la Zonga RO Music. Poţi descărca cele mai noi melodii 
româneşti şi le poţi asculta oricând, de pe telefonul tău. 

Orice ofertă promoţională de minimum 7 euro credit, îţi oferă acces la Zonga Premium, peste 36 milioane 
de melodii străine şi româneşti, inclusiv hit-urile momentului. 

HBO GO 

Ofertele promoţionale 10 şi 12 îţi oferă acces nelimitat în aplicaţia HBO GO timp de 2 luni. Promoţia esta 
valabilă o singură dată pentru fiecare Cartelă. Nu ai HBO GO inclus în extraopțiune sau a expirat 
perioada promoțională de 2 luni? Îl poți activa aici pentru doar 3,5 euro credit/lună. 
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Condiții generale de furnizare ale serviciului 

Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia 
introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Apelul 
către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici. 

Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici. 

Informațiile complete despre termenii și procedurile legale și condițiile de furnizare a serviciilor pot fi 
consultate aici. 

Detalii despre aria de acoperire a serviciilor Vodafone, inclusiv în reţeaua 4G, le găseşti aici. 

Configurează-ţi telefonul pentru a funcţiona corect. Verifică setările de Internet specifice telefonului tău la 
https://www.vodafone.ro/setari 

Activare, reînnoire și dezactivare extraopțiuni 

ACTIVARE – automată  

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat oferta promoțională în funcţie de valoarea 
primei reîncărcari. Spre exemplu, la achiziționarea unui SIM Vodafone nou și încărcarea cu 7 euro credit, 
se va activa automat Oferta 7. Activarea ofertei se face la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

La activarea sau reînnoirea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. 

Dacă nu vrei să păstrezi extraopţiunea activată automat, trimite în maximum 24 de ore de la activare un 
SMS gratuit cu textul CREDIT la numărul 579 şi îţi vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă 
trimiţi mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopţiune. 

ACTIVARE – la alegerea ta 

Alege-ți oferta care ți se potrivește: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” 
• SMS gratuit la 321 cu textul: EO5 pentru Oferta 5, EO6 pentru Oferta 6, respectiv EO7, EO8, 

EO10 sau EO12 în funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi 
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile" 

Dacă îţi activezi o extraopţiune atunci când ai activă pe cont o altă extraopţiune, beneficiile din oferte se 
vor cumula până la data expirării fiecărei oferte. Ultima ofertă activată de tine va fi singura cu reînnoire 
automată. 

REÎNNOIRE - automat 

Extraopțiunile se reînnoiesc automat în fiecare lună, până la data de expirare a ofertei promoționale, cât 
timp ai credit suficient pe cont. Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amână până când ai 
în cont credit suficient, dar nu mai mult de 30 de zile. 
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REÎNNOIRE – la alegerea ta 

Poţi să îţi reînnoieşti oferta existentă înainte de expirarea ei, chiar dacă nu ai terminat toate beneficiile 
incluse. Sună gratuit la *100# - ramură "Contul meu" - "Opţiuni active" şi alege oferta pe care vrei să o 
reînnoieşti. Vei putea folosi benefiicle rămase din ofertă în continure, până la data expirării lor. 

DEZACTIVARE – automat  

Oferta se dezactivează automat în a 31-a zi după data exprirării ofertei tale. Oferta se poate dezactiva 
automat în cazul în care aceasta nu mai este disponibilă pentru activare sau reînnoire. 

DEZACTIVARE – la alegerea ta  

Poți dezactiva oferta: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura "Contul meu" - "Opțiuni active" și alege oferta pe care vrei să o 

dezactivezi. 

La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi. 

Cost Control 

Poţi verifica în aplicaţia MyVodafone sau prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase în oferta ta precum 
şi data de expirare sau de reînnoire a ofertei tale. 

Informatii despre Ce Vrei Tu 

"Ce Vrei tu" înseamnă beneficii naționale: minute / MB / SMS-uri pe care să le folosești aşa cum vrei. Nu 
trebuie să alegi dinainte, beneficiile se consumă în ordinea utilizării lor atunci când comunici: 1 Ce Vrei Tu 
= 1 MB = 1 SMS = 1 minut 

Minutele sunt valabile în orice reţea naţională din România, fixă sau mobilă, precum şi în reţelele mobile 
şi fixe din SUA şi Canada şi în reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi 
Ungaria. SMS-urile sunt valabile în orice reţea mobilă naţională. 

Exemplu de utilizare 

Ai 1000 "Ce Vrei Tu". Vorbeşti 100 minute naţionale, trimiți 10 SMS-uri şi consumi 200 MB de net. Îţi 
rămân 690 "Ce Vrei Tu" (1000 "Ce Vrei Tu" - 100 minute - 10 SMS - 200 MB). 

Se aplică lista de prefixe exceptate de aici. 

Bine de știut nelimitat Vodafone Italia și Spania 

• La opţiunile de minimum 10€ vorbeşti nelimitat cu Vodafone Italia şi Vodafone Spania 
• Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să ai înregistrat fiecare număr cu care vorbeşti nelimitat 
• Pentru Înregistrarea numerelor, ai la dispoziţie:  

1. contul tău MyVodafone – Din dreptul “nelimitat Italia şi Spania” – găseşti beneficiul în 
“Contul tău” sau la „Cost Control”, în dreptul opţiunii tale de minimum 10€ 
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2. SMS la 2800 cu numărul pe care doreşti să îl adaugi. Numărul trebuie să fie în formatul 
internaţional (începând cu 0039 pentru Italia şi 0034 pentru Spania). 

3. *100# - Ramura „Internaţional şi Roaming” – apoi „Nelimitat Vodafone Italia Spania” 
• Poţi avea maximum 10 numere cu care să vorbeşti gratuit 
• Numerele setate le poţi modifica din contul tău MyVodafone, *100#, *222, în limita a 10 

modificări/lună 
• Dacă unul din numerele preferate din Italia sau Spania părăseşte reţeaua Vodafone, te vom 

anunţa prin SMS. În momentul în care vei primi SMS-ul, noi vom scoate acel număr din lista ta de 
numere preferate. Vei putea să vorbeşti în continuare cu acel număr din minutele internaţionale 
incluse în oferta activă pe contul tău. 

• Oferta este valabilă până la 22 septembrie 2016. 

Condiţii de utilizare 

• Indiferent ce alte oferte ai pe cont, când suni numerele preferate, minutele nelimitate către 
Vodafone Italia şi Spania se vor consuma întotdeauna primele. 

• Poţi alege să vorbești nelimitat cu toate numerele mobile din Vodafone Italia şi Spania, exceptând 
numerele scurte sau numerele speciale folosite de comercianţi. 

• Numerele din Vodafone Italia şi Spania setate de tine nu ţin cont de lista de prefixe extra-cost. 
• Oferta este valabilă doar naţional. Nu poţi folosi din minutele nelimitate cât eşti plecat în afara ţării 

(în Roaming). 
• Nu poți înregistra un număr de telefon preferat dacă: acesta este suspendat în rețea, a fost portat 

în altă rețea și nu se mai află în rețeaua Vodafone, telefonul respectiv este închis sau dacă nu 
este introdusă cartela în telefon. 

• Vodafone România îşi rezervă dreptul de a întrerupe unilateral serviciile conform politicii de 
utilizare rezonabilă a serviciilor, care poate fi accesată aici. 

Ești client Vodafone? 

Primești 

1 MB pentru apelurile iniţiate 
către orice reţea sau pentru apelurile primite din Vodafone 

1 MB pentru apelurile primite 
din alte reţele 

Trimite acum DA la 2777 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum afli câți MB ai acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu numărul de telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 
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Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu textul STOP 

* Clienții Vodafone Business nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

 

Ești din altă rețea? 

Primești 
1 MB pentru apelurile 
efectuate către Vodafone 

Trimite acum DA la 0722 10 10 10 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu numărul de 
telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum îți iei bonusul de NET? 

•  Te înscrii în promoție 
•  Alegi un număr de Cartela Vodafone pe care să primești bonusul. 
•  Dacă nu ai o Cartelă îți poți lua una gratis din 

orice magazin Vodafone. 
•  Trimiți prin SMS la 0722 10 10 10 numărul ales. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu textul STOP 
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11. Ofertele din noiembrie 2016 – iunie 2017 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, You 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
2500MB Internet pe mobil 

100 min internationale mobil UE 

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea  

1500 CE VREI TU 

2000MB Internet pe mobil 

200 min  internationale mobil UE 

 

7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

2000 CE VREI TU  

5000MB Internet pe mobil 

200 min internationale, fix si mobil UE 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

 
3000 CE VREI TU   

7000MB Internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

 

10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

3000 CE VREI TU   

7000MB Internet pe mobil 

700 min internationale, fix si mobil UE 

Nelimitat 2 luni 
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12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

5000 CE VREI TU 

11000MB Internet pe mobil 

700 min internationale, fix si mobil UE 

Nelimitat 2 luni 

 

6€  You 
(VALABIL 28 zile) 
(sub 20 ani) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

1500 CE VREI TU 

3000MB Internet pe mobil 

200 min internationale fix UE / min si SMS-uri nationale 

 

*Incepand cu data 23/11/2016, Oferta 5 primeste bonus 2000 MB + 2000 MB de daruit si toate 
Ofertele, de la Oferta 6 in sus primesc 10.000 MB + 10.000 MB de daruit. 

*Incepand cu data 16/02/2017, Oferta 8, Oferta 10 si Oferta 12 sunt disponibile si in Roaming. 

*Incepand cu data 06/04/2017, Bonusul Net folosesti, Net primesti creste pana la 20.000 MB lunar. 

De acum, NET folosești, NET primești! La Cartelă, pentru fiecare MB consumat și pentru fiecare minut 
primit sau inițiat, primești NET BONUS până la 20.000 MB în fiecare lună. Înscrie-te cu numărul tău în 
formularul de mai sus sau trimite un SMS cu DA la 2777 și primești 10.000 MB BONUS, valabil 15 zile. 

Viteze Internet pe mobil 
Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps download și 
50 Mbps upload. Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 
5,76 Mbps upload. Viteza poate depinde de mai mulți factori, inclusiv parametrii tehnici ai rețelei și de 
specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Pentru a naviga pe net în reţeaua 4G ai nevoie de un smartphone compatibil 4G, de un SIM compatibil 
4G şi de o ofertă promoţională de minimum 6 euro credit. Dacă nu ai un SIM compatibil 4G, mergi în cel 
mai apropiat magazin Vodafone pentru a obţine unul gratuit. 

Roaming 
Pentru Ofertele 8, 10 și 12 unităţile “Ce Vrei Tu” se pot folosi gratuit în roaming în Spațiul Economic 
European (SEE): Uniunea Europeană + Islanda, Norvegia și Liechtenstein. La depăşirea beneficiilor 
incluse se aplică tarifele standard. În afara acestei zone ești tarifat cu tarife standard. Pentru aceste 
oferte, apelurile de voce primite în roaming din țările SEE sunt gratuite și nu se scad din unităţile “Ce Vrei 
Tu”. 

Apeluri internaționale 
Minutele internaționale pe mobil sunt disponibile către Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Franţa, 
Portugalia, Ungaria, SUA şi Canada. 
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Minutele naţionale şi unităţile "Ce Vrei Tu" sunt disponibile către toate reţelele din SUA şi Canada şi către 
reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

Deoarece tarifele de interconectare cu anumiți operatori internaţionali sunt mai mari decât cele standard, 
minutele tale internaţionale nu se vor consuma când suni către prefixele din această listă. Ele vor fi 
mereu taxate la tarife standard, pe care le poţi consulta aici. Lista poate fi oricând actualizată în cazul 
apariţiei unor noi operatori internaţionali sau în cazul schimbării politicii de interconectare. 

Bonus 10.000 MB / 2000 MB 
Poate fi folosit 90 de zile atâta timp cât ai o extraopţiune de minimum 5 euro credit activă pe cont. 
Bonusul se acordă o singură dată pe un număr de telefon, în mod automat, la prima activare a ofertei 

Activare și reînnoire 
Ofertele pot fi activate sau reînnoite până la 15 iunie 2017, cu posibilitate de prelungire. 

Bine de știut despre extraopțiuni 

Ordine de consum pentru MB 

1. MB din Oferta activă pe contul tău 
2. MB din bonusul promoțional de 10.000 MB / 2000 MB valabil 90 de zile, în ordinea valabilității lor 

(mai întâi beneficiile bonusului care expiră cel mai repede) 
3. Alte bonusuri de MB 
4. "Ce Vrei Tu" din Oferta activă pe contul tău 

Dacă ai 2 extraopțiuni active în acelaşi timp, se vor consuma mai întâi beneficiile extraopțiunii care expiră 
cel mai repede. 

Tarifare 

În cazul în care nu ai o ofertă activă sau ţi-ai terminat beneficiile din oferte, vei fi taxat la următoarele 
tarife standard: 

• 0,18 euro credit/minut pentru apeluri în reţele naţionale fixe şi mobile; 
• 0,05 euro credit/SMS naţional; 
• 0,20 euro credit/1 MB pentru traficul de Internet; 
• 0,40 euro credit/minut în reţelele fixe din Europa 
• 0,50 euro credit/minut în reţelele mobile din Europa sau în orice reţea din SUA şi Canada. Vezi 

tarifele complete aici; 
• 0,12 euro credit/SMS internaţional; 
• 0,14 euro credit/MMS naţional 

Minutele și SMS-urile naționale incluse in Oferte: 

• se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 
medicale). 

• nu pot fi consumate către numerele Telekom 1921, 1930, 1951, 1958 și nici către numere cu tarif 
special (supra-taxate) - de ex. jocuri, concursuri, donații etc. Tarifele pentru aceste numere pot fi 
accesate aici. 

• nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. 
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Zonga 

Orice ofertă promoţională îţi oferă acces nelimitat la Zonga RO Music. Poţi descărca cele mai noi melodii 
româneşti şi le poţi asculta oricând, de pe telefonul tău. 

Orice ofertă promoţională de minimum 7 euro credit, îţi oferă acces la Zonga Premium cu peste 36 
milioane de melodii străine şi româneşti, inclusiv hit-urile momentului. Oferta Zonga Premium este 
disponibilă gratuit atâta timp cât ai o ofertă de minimum 7 euro credit activă pe cont. 

HBO GO 

Ofertele promoţionale 10 şi 12 îţi oferă acces nelimitat în aplicaţia HBO GO timp de 2 luni. Promoţia esta 
valabilă o singură dată pentru fiecare Cartelă. Nu ai HBO GO inclus în extraopțiune sau a expirat 
perioada promoțională de 2 luni? Îl poți activa aici pentru doar 3,5 euro credit/lună. 

Condiții generale de furnizare ale serviciului 

Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia 
introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Apelul 
către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici. 

Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici. 

Informațiile complete despre termenii și condițiile de furnizare a serviciilor pot fi consultate aici. 

Detalii despre aria de acoperire a serviciilor Vodafone, inclusiv în reţeaua 4G, le găseşti aici. 

Configurează-ţi telefonul pentru a funcţiona corect. Verifică setările de Internet specifice telefonului tău la 
https://www.vodafone.ro/setari 

Activare, reînnoire și dezactivare extraopțiuni 

ACTIVARE – automată  

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat oferta promoțională în funcţie de valoarea 
primei reîncărcari. Spre exemplu, la achiziționarea unui SIM Vodafone nou și încărcarea cu 7 euro credit, 
se va activa automat Oferta 7. Activarea ofertei se face la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

La activarea sau reînnoirea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. 

Dacă nu vrei să păstrezi extraopţiunea activată automat, trimite în maximum 24 de ore de la activare un 
SMS gratuit cu textul CREDIT la numărul 579 şi îţi vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă 
trimiţi mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopţiune. 

ACTIVARE – la alegerea ta 

Alege-ți oferta care ți se potrivește: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” 
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• SMS gratuit la 321 cu textul: EO5 pentru Oferta 5, EO6 pentru Oferta 6, respectiv EO7, EO8, 
EO10 sau EO12 în funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi 

• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile" 

Dacă îţi activezi o extraopţiune atunci când ai activă pe cont o altă extraopţiune, beneficiile din oferte se 
vor cumula până la data expirării fiecărei oferte. Ultima ofertă activată de tine va fi singura cu reînnoire 
automată. 

REÎNNOIRE - automat 

Extraopțiunile se reînnoiesc automat dupa expirarea perioadei lor de valabilitate, cât timp ai credit 
suficient pe cont. Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amână până când ai în cont credit 
suficient, dar nu mai mult de 30 de zile. 

REÎNNOIRE – la alegerea ta 

Poţi să îţi reînnoieşti oferta existentă înainte de expirarea ei, chiar dacă nu ai terminat toate beneficiile 
incluse. Sună gratuit la *100# - ramură "Contul meu" - "Opţiuni active" şi alege oferta pe care vrei să o 
reînnoieşti. Vei putea folosi benefiicle rămase din ofertă în continure, până la data expirării lor. 

DEZACTIVARE – automat  

Oferta se dezactivează automat în a 31-a zi după data exprirării ofertei tale. Oferta se poate dezactiva 
automat în cazul în care aceasta nu mai este disponibilă pentru activare sau reînnoire. 

DEZACTIVARE – la alegerea ta  

Poți dezactiva oferta: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura "Contul meu" - "Opțiuni active" și alege oferta pe care vrei să o 

dezactivezi. 

La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi. 

Cost Control 

Poţi verifica în aplicaţia MyVodafone sau prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase în oferta ta precum 
şi data de expirare sau de reînnoire a ofertei tale. 

Informații despre Ce Vrei Tu 

"Ce Vrei tu" înseamnă beneficii naționale: minute / MB / SMS-uri pe care să le folosești aşa cum vrei. Nu 
trebuie să alegi dinainte, beneficiile se consumă în ordinea utilizării lor atunci când comunici: 1 Ce Vrei Tu 
= 1 MB = 1 SMS = 1 minut 

Minutele sunt valabile în orice reţea naţională din România, fixă sau mobilă, precum şi în reţelele mobile 
şi fixe din SUA şi Canada şi în reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi 
Ungaria. SMS-urile sunt valabile în orice reţea mobilă naţională. 

Exemplu de utilizare 
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Ai 1000 "Ce Vrei Tu". Vorbeşti 100 minute naţionale, trimiți 10 SMS-uri şi consumi 200 MB de net. Îţi 
rămân 690 "Ce Vrei Tu" (1000 "Ce Vrei Tu" - 100 minute - 10 SMS - 200 MB). 

Se aplică lista de prefixe exceptate de aici. 

Bine de știut nelimitat Vodafone Italia și Spania 

• La opţiunile de minimum 10€ credit vorbeşti nelimitat cu Vodafone Italia şi Vodafone Spania 
• Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să ai înregistrat fiecare număr cu care vorbeşti nelimitat 
• Pentru Înregistrarea numerelor, ai la dispoziţie:  

1. contul tău MyVodafone – Din dreptul “nelimitat Italia şi Spania” – găseşti beneficiul în 
“Contul tău” sau la „Cost Control”, în dreptul opţiunii tale de minimum 10€ credit 

2. SMS la 2800 cu numărul pe care doreşti să îl adaugi. Numărul trebuie să fie în formatul 
internaţional (începând cu 0039 pentru Italia şi 0034 pentru Spania). 

3. *100# - Ramura „Internaţional şi Roaming” – apoi „Nelimitat Vodafone Italia Spania” 
• Poţi avea maximum 10 numere cu care să vorbeşti gratuit 
• Numerele setate le poţi modifica din contul tău MyVodafone, *100#, *222, în limita a 10 

modificări/lună 
• Dacă unul din numerele preferate din Italia sau Spania părăseşte reţeaua Vodafone, te vom 

anunţa prin SMS. În momentul în care vei primi SMS-ul, noi vom scoate acel număr din lista ta de 
numere preferate. Vei putea să vorbeşti în continuare cu acel număr din minutele internaţionale 
incluse în oferta activă pe contul tău. 

• Oferta este valabilă până la 15 iunie 2017, cu posibilitate de prelungire. 

Condiţii de utilizare 

• Indiferent ce alte oferte ai pe cont, când suni numerele preferate, minutele nelimitate către 
Vodafone Italia şi Spania se vor consuma întotdeauna primele. 

• Poţi alege să vorbești nelimitat cu toate numerele mobile din Vodafone Italia şi Spania, exceptând 
numerele scurte sau numerele speciale folosite de comercianţi. 

• Numerele din Vodafone Italia şi Spania setate de tine nu ţin cont de lista de prefixe extra-cost. 
• Oferta este valabilă doar naţional. Nu poţi folosi din minutele nelimitate cât eşti plecat în afara ţării 

(în Roaming). 
• Nu poți înregistra un număr de telefon preferat dacă: acesta este suspendat în rețea, a fost portat 

în altă rețea și nu se mai află în rețeaua Vodafone, telefonul respectiv este închis sau dacă nu 
este introdusă cartela în telefon. 

• Vodafone România îşi rezervă dreptul de a întrerupe unilateral serviciile conform politicii de 
utilizare rezonabilă a serviciilor, care poate fi accesată aici. 

La Cartela Vodafone ai 30% reducere la telefoanele selecționate. 

Pentru a primi cuponul de reducere, trimite un SMS gratuit cu textul “DA” la numărul 2730. Introdu 
cuponul de reducere primit prin SMS în coșul de cumpărături, la rubrica “Ai un cupon de reducere?”. 

Bine de stiut 

  
Ești client Vodafone? 
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Primești 

1 MB pentru fiecare apel primit/  
iniţiat în orice reţea 

1 MB pentru fiecare MB consumat 

Trimite acum DA la 2777 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum afli câți MB ai acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu numărul de telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu textul STOP 

* Clienții Vodafone Business și Cartela Verde nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Ești din altă rețea? 
Primești 
1 MB/minut pentru apelurile 
efectuate către Vodafone 

Trimite acum DA la 0722 10 10 10 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu numărul de 
telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 
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Cum îți iei bonusul de NET? 

•  Te înscrii în promoție 
•  Alegi un număr de Cartela Vodafone pe care să primești bonusul. 
•  Dacă nu ai o Cartelă îți poți lua una gratis din 

orice magazin Vodafone. 
•  Trimiți prin SMS la 0722 10 10 10 numărul ales. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu textul STOP. 

Bine de știut 

Client Vodafone cu Cartelă 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS 
gratuit, cu orice text, la 2777, pe www.vodafone.ro sau în aplicația MyVodafone 

• Cartela trebuie să fie activă în momentul înrolării. Activarea Cartelei se efectuează în urma 
introducerii într-un telefon 

• O Cartelă preplătită Vodafone poate fi asociată unui număr de abonament Vodafone sau al altei 
reţele mobile naţionale pentru a primi bonusurile de net pe care acel număr le acumulează. 

• O Cartelă preplătită Vodafone poate fi asociată unui singur număr de abonament Vodafone sau 
al altei reţele mobile naţionale. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care se va primi următorul bonus, 
trimite un SMS gratuit la 2777 cu textul INFO. Vei primi atât informaţii despre acumularea ta cât şi 
despre cât a acumulat numărul care te-a ales să primeşti bonusurile, dacă eşti asociat unui 
număr de abonament Vodafone sau al altei reţele mobile naţionale. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Nu vei mai primi nici bonusurile accumulate de prietenii tăi dacă eşti asociat unui număr 
de abonament Vodafone sau al altei reţele mobile naţionale. 

Client Vodafone cu abonament, persoană fizică 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS 
gratuit, cu orice text, la 2777 sau pe www.vodafone.ro 

• Asocierea unei Cartele Vodafone se efectuează prin trimiterea unui SMS gratuit la 2777 cu 
numărul ales. Cartela asociată trebuie să fie activă în momentul înrolării. 

• Dacă nu ai încă o Cartelă Vodafone, cere în orice punct de vânzare Vodafone o Cartelă gratis. 
• Dacă vrei să schimbi numărul asociat, trimite SMS cu noul număr la 2777 şi vei primi pe acela 

următoarele bonusuri. La schimbarea numărului, noul număr nu va mai primi bonusul de 10.000 
MB. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care numărul asociat va primi următorul 
bonus, trimite un SMS gratuit la 2777 cu textul INFO. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Numărul de Cartelă pe care l-ai asociat va primi un SMS prin care va fi informat de acest 
lucru. 

• Promoție valabilă doar pentru persoane fizice. 

Client al altei reţele mobile naţionale 
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• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS, 
cu orice text, la 0722 10 10 10 sau pe www.vodafone.ro. SMS–ul va fi taxat conform tarifelor 
operatorului tău. 

• Asocierea unei Cartele Vodafone se efectuează prin trimiterea unui SMS gratuit la 0722 10 10 10 
cu numărul ales. Cartela asociată trebuie să fie activă în momentul înrolării. 

• Dacă nu ai încă o Cartelă Vodafone, cere în orice punct de vânzare Vodafone o Cartelă gratis. 
• Dacă vrei să schimbi numărul asociat, trimite SMS cu noul număr la 0722 10 10 10 şi vei primi pe 

acela următoarele bonusuri. La schimbarea numărului, noul număr nu va mai primi bonusul de 1 
GB. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care numărul asociat va primi următorul 
bonus, trimite un SMS gratuit la 0722 10 10 10 cu textul INFO. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Numărul de Cartelă pe care l-ai asociat va primi un SMS prin care va fi informat de acest 
lucru. 

Toate bonusurile din Campania "NET folosești, NET primeşti" sunt valabile 14 zile, în perioada de 
valabilitate a Cartelei. 

Se alocă 1 MB pentru fiecare 1 MB/ 1 minut apel primit sau efectuat. Bonusul se primeşte la fiecare 14 
zile. Bonusul maxim care se poate acumula în 14 zile este de 10.000 MB, adică 20.000 MB pe lună. MB, 
apelurile primite sau efectuate, după acumularea celor 10.000 MB, nu vor fi luate în calcul la acumulare, 
urmând să se considere din nou apelurile, după alocarea bonusului. Bonusul poate fi folosit doar dacă 
există o extraopţiune de minimum 5€ activă pe cont. 

Clienții Vodafone Business și Cartela Verde nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Apelurile se contorizează în ordinea efectuării lor. 

 

 

12. Ofertele din iunie 2017 – 7 septembrie 2017 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, You 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
2000MB Internet pe mobil 

100 min internationale mobil UE 

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea  

1500 CE VREI TU 

4000MB Internet pe mobil 

200 min  internationale mobil UE 
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7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

2000 CE VREI TU  

6000MB Internet pe mobil 

200 min internationale, fix si mobil UE 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 35 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

 
2000 CE VREI TU   

9000MB Internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

 

10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

2000 CE VREI TU   

9000MB Internet pe mobil 

700 min internationale, fix si mobil UE 

Nelimitat 2 luni 

 

12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

2000 CE VREI TU 

13000MB Internet pe mobil 

700 min internationale, fix si mobil UE 

Nelimitat 2 luni 

 

6€  You 
(VALABIL 28 zile) 
(sub 20 ani) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

1500 CE VREI TU 

5000MB Internet pe mobil 

200 min internationale fix UE / min si SMS-uri nationale 

 

*Toate ofertele, incepand cu Oferta 6, primesc bonus 500 min internationale pe mobil 

De acum, primești până la 30.000 MB în fiecare lună pentru netul pe care îl folosești! Deci stai cât 
mai mult pe net, ca să primești mult înapoi! Înscrie-te în Net folosești, Net primești, în formularul de mai 
sus sau prin SMS cu DA la 2777. La înscriere, ai 30.000 MB BONUS, valabil 120 de zile! Apoi, la fiecare 
14 zile, vei primi net BONUS pentru fiecare MB consumat și pentru fiecare minut de apel primit sau inițiat. 
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Viteze Internet pe mobil 
Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps download și 
50 Mbps upload. Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 
5,76 Mbps upload. Viteza poate depinde de mai mulți factori, inclusiv parametrii tehnici ai rețelei și de 
specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Pentru a naviga pe net în reţeaua 4G ai nevoie de un smartphone compatibil 4G, de un SIM compatibil 
4G şi de o ofertă promoţională de minimum 6 euro credit. Dacă nu ai un SIM compatibil 4G, mergi în cel 
mai apropiat magazin Vodafone pentru a obţine unul gratuit. 

Roaming 
Începând cu Oferta 7, beneficiile naționale (SMS-uri / minute / MB) se pot consuma în roaming, în Spațiul 
Economic European (SEE): Uniunea Europeană + Islanda, Norvegia și Liechtenstein. La depăşirea 
beneficiilor incluse se aplică tarifele standard. În afara acestei zone, ești tarifat cu tarife standard. Pentru 
aceste oferte, apelurile de voce primite în roaming, din țările SEE, sunt gratuite și nu se scad din unităţile 
“Ce Vrei Tu”. Limitele de consum pentru traficul de internet inclus în Ofertele disponibile în roaming sunt 
următoarele: Oferta 7 = 1.900 MB, Oferta 8 = 2.200 MB, Oferta 10 = 2.700 MB, Oferta 12 = 3.200 MB 

* Beneficiile naționale din Ofertele 7, 8, 10 și 12 pot fi folosite și în Spațiul Economic European (SEE), cu 
aplicarea politicii de utilizare rezonabilă - detalii. Limita pentru traficul de internet include și traficul pentru 
Bonusul Net folosești, Net primești. 

Apeluri internaționale 
Minutele internaționale pe mobil sunt disponibile către Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Franţa, 
Portugalia, Ungaria, SUA şi Canada. 

Minutele naţionale şi unităţile "Ce Vrei Tu" sunt disponibile către toate reţelele din SUA şi Canada şi către 
reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. Bonusul de 500 minute 
internaționale este valabil 90 de zile și se acordă o singura dată pe fiecare Cartelă. 

Deoarece tarifele de interconectare cu anumiți operatori internaţionali sunt mai mari decât cele standard, 
minutele tale internaţionale nu se vor consuma când suni către prefixele din această listă. Ele vor fi 
mereu taxate la tarife standard, pe care le poţi consulta aici. Lista poate fi oricând actualizată în cazul 
apariţiei unor noi operatori internaţionali sau în cazul schimbării politicii de interconectare. 

Bonus 30.000 MB 
Bonusul 30.000 MB se acordă la înrolarea în mecanismul Net Foloseşti, Net Primeşti, este valabil 120 de 
zile (maximum 10.000 MB/lună) şi poate fi folosit cu o ofertă activă de minimum 5 euro credit. Bonusul 
poate fi primit o singură dată pe fiecare Cartelă. 

Activare și reînnoire 
Ofertele pot fi activate sau reînnoite până la 31 august 2017, cu posibilitate de prelungire. 

Bine de știut despre extraopțiuni 

Ordine de consum pentru MB 

1. MB din Oferta activă pe contul tău, partea disponibila national 
2. Alte bonusuri de MB 
3. MB din Oferta activă pe contul tău, partea disponibilă național și în roaming 
4. "Ce Vrei Tu" din Oferta activă pe contul tău. Dacă ai 2 extraopțiuni active în acelaşi timp, se vor 

consuma mai întâi beneficiile extraopțiunii care expiră cel mai repede. 
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Dacă ai 2 extraopțiuni active în acelaşi timp, se vor consuma mai întâi beneficiile extraopțiunii care expiră 
cel mai repede. 

Tarifare 

În cazul în care nu ai o ofertă activă sau ţi-ai terminat beneficiile din oferte, vei fi taxat la următoarele 
tarife standard: 

• 0,18 euro credit/minut pentru apeluri în reţele naţionale fixe şi mobile; 
• 0,05 euro credit/SMS naţional; 
• 0,20 euro credit/1 MB pentru traficul de Internet; 
• 0,40 euro credit/minut în reţelele fixe din Europa 
• 0,50 euro credit/minut în reţelele mobile din Europa sau în orice reţea din SUA şi Canada. Vezi 

tarifele complete aici; 
• 0,12 euro credit/SMS internaţional; 
• 0,14 euro credit/MMS naţional 

Minutele și SMS-urile naționale incluse in Oferte: 

• se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 
medicale). 

• nu pot fi consumate către numerele Telekom 1921, 1930, 1951, 1958 și nici către numere cu tarif 
special (supra-taxate) - de ex. jocuri, concursuri, donații etc. Tarifele pentru aceste numere pot fi 
accesate aici. 

• nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. 

  

Apelurile şi SMS-urile către numere de interes general (de exemplu: ora exactă etc.) sau către numere cu 
suprataxă (de exemplu: jocuri, concursuri) nu sunt incluse în ofertele de roaming. 

Apelurile efectuate din Uniunea Europeană se tarifează la secundă după primele 30 de secunde. 
Apelurile primite se taxează la secundă încă din primul minut. Vei fi taxat doar pentru SMS-urile trimise. 

Eşti taxat când pleci în roaming: la primul apel efectuat, SMS trimis sau sesiune de date. 

Zonga 
Orice ofertă promoţională îţi oferă acces nelimitat la Zonga RO Music. Poţi descărca cele mai noi melodii 
româneşti şi le poţi asculta oricând, de pe telefonul tău. 

Orice ofertă promoţională de minimum 7 euro credit, îţi oferă acces la Zonga Premium cu peste 36 
milioane de melodii străine şi româneşti, inclusiv hit-urile momentului. Oferta Zonga Premium este 
disponibilă gratuit atâta timp cât ai o ofertă de minimum 7 euro credit activă pe cont. 

Condiții generale de furnizare ale serviciului 
Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia 
introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Apelul 
către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici. 
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Informațiile despre politica de utilizare a serviciilor pot fi consultate aici. 

Informațiile complete despre termenii și condițiile de furnizare a serviciilor pot fi consultate aici. 

Detalii despre aria de acoperire a serviciilor Vodafone, inclusiv în reţeaua 4G, le găseşti aici. 

Configurează-ţi telefonul pentru a funcţiona corect. Verifică setările de Internet specifice telefonului tău la 
https://www.vodafone.ro/setari 

Activare, reînnoire și dezactivare extraopțiuni 

ACTIVARE – automată  

La achiziționarea Cartelei Vodafone, se activează automat oferta promoțională în funcţie de valoarea 
primei reîncărcari. Spre exemplu, la achiziționarea unui SIM Vodafone nou și încărcarea cu 7 euro credit, 
se va activa automat Oferta 7. Activarea ofertei se face la primul apel efectuat sau la primul SMS trimis. 

La activarea sau reînnoirea extraopțiunii vei primi un mesaj de confirmare. 

Dacă nu vrei să păstrezi extraopţiunea activată automat, trimite în maximum 24 de ore de la activare un 
SMS gratuit cu textul CREDIT la numărul 579 şi îţi vom returna creditul. Creditul se returnează doar dacă 
trimiţi mesajul înainte de a consuma din beneficiile incluse în extraopţiune. 

ACTIVARE – la alegerea ta 

Alege-ți oferta care ți se potrivește: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura „Promoţie” 
• SMS gratuit la 321 cu textul: EO5 pentru Oferta 5, EO6 pentru Oferta 6, respectiv EO7, EO8, 

EO10 sau EO12 în funcţie de extraopţiunea pe care doreşti să o activezi 
• apel la *222 - opţiunea 4, "Descoperă promoţiile" 

Dacă îţi activezi o extraopţiune atunci când ai activă pe cont o altă extraopţiune, beneficiile din oferte se 
vor cumula până la data expirării fiecărei oferte. Ultima ofertă activată de tine va fi singura cu reînnoire 
automată. 

REÎNNOIRE - automat 

Extraopțiunile se reînnoiesc automat dupa expirarea perioadei lor de valabilitate, cât timp ai credit 
suficient pe cont. Dacă nu ai credit suficient pe Cartelă, reînnoirea se amână până când ai în cont credit 
suficient, dar nu mai mult de 30 de zile. 

REÎNNOIRE – la alegerea ta 

Poţi să îţi reînnoieşti oferta existentă înainte de expirarea ei, chiar dacă nu ai terminat toate beneficiile 
incluse. Sună gratuit la *100# - ramură "Contul meu" - "Opţiuni active" şi alege oferta pe care vrei să o 
reînnoieşti. Vei putea folosi benefiicle rămase din ofertă în continure, până la data expirării lor. 

DEZACTIVARE – automat  



 
 

55 
 

Oferta se dezactivează automat în a 31-a zi după data exprirării ofertei tale. Oferta se poate dezactiva 
automat în cazul în care aceasta nu mai este disponibilă pentru activare sau reînnoire. 

DEZACTIVARE – la alegerea ta  

Poți dezactiva oferta: 

• online, din contul tău MyVodafone 
• apel gratuit la *100# - ramura "Contul meu" - "Opțiuni active" și alege oferta pe care vrei să o 

dezactivezi. 

La dezactivarea extraopțiunii vei primi mesaj de confirmare, iar aceasta nu se va mai reînnoi. 

Cost Control 

Poţi verifica în aplicaţia MyVodafone sau prin apel gratuit la *123# beneficiile rămase în oferta ta precum 
şi data de expirare sau de reînnoire a ofertei tale. 

Informații despre Ce Vrei Tu 

"Ce Vrei tu" înseamnă beneficii naționale: minute / MB / SMS-uri pe care să le folosești aşa cum vrei. Nu 
trebuie să alegi dinainte, beneficiile se consumă în ordinea utilizării lor atunci când comunici: 1 Ce Vrei Tu 
= 1 MB = 1 SMS = 1 minut 

Minutele sunt valabile în orice reţea naţională din România, fixă sau mobilă, precum şi în reţelele mobile 
şi fixe din SUA şi Canada şi în reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi 
Ungaria. SMS-urile sunt valabile în orice reţea mobilă naţională. 

Exemplu de utilizare 

Ai 1000 "Ce Vrei Tu". Vorbeşti 100 minute naţionale, trimiți 10 SMS-uri şi consumi 200 MB de net. Îţi 
rămân 690 "Ce Vrei Tu" (1000 "Ce Vrei Tu" - 100 minute - 10 SMS - 200 MB). 

Se aplică lista de prefixe exceptate de aici. 

Bine de știut nelimitat Vodafone Italia și Spania 

• La opţiunile de minimum 10€ credit vorbeşti nelimitat cu Vodafone Italia şi Vodafone Spania 
• Pentru a vorbi gratuit cu cei dragi, trebuie să ai înregistrat fiecare număr cu care vorbeşti nelimitat 
• Pentru Înregistrarea numerelor, ai la dispoziţie:  

1. contul tău MyVodafone – Din dreptul “nelimitat Italia şi Spania” – găseşti beneficiul în 
“Contul tău” sau la „Cost Control”, în dreptul opţiunii tale de minimum 10€ credit 

2. SMS la 2800 cu numărul pe care doreşti să îl adaugi. Numărul trebuie să fie în formatul 
internaţional (începând cu 0039 pentru Italia şi 0034 pentru Spania). 

3. *100# - Ramura „Internaţional şi Roaming” – apoi „Nelimitat Vodafone Italia Spania” 
• Poţi avea maximum 10 numere cu care să vorbeşti gratuit 
• Numerele setate le poţi modifica din contul tău MyVodafone, *100#, *222, în limita a 10 

modificări/lună 
• Dacă unul din numerele preferate din Italia sau Spania părăseşte reţeaua Vodafone, te vom 

anunţa prin SMS. În momentul în care vei primi SMS-ul, noi vom scoate acel număr din lista ta de 
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numere preferate. Vei putea să vorbeşti în continuare cu acel număr din minutele internaţionale 
incluse în oferta activă pe contul tău. 

• Oferta este valabilă până la 15 iunie 2017, cu posibilitate de prelungire. 

Condiţii de utilizare 

• Indiferent ce alte oferte ai pe cont, când suni numerele preferate, minutele nelimitate către 
Vodafone Italia şi Spania se vor consuma întotdeauna primele. 

• Poţi alege să vorbești nelimitat cu toate numerele mobile din Vodafone Italia şi Spania, exceptând 
numerele scurte sau numerele speciale folosite de comercianţi. 

• Numerele din Vodafone Italia şi Spania setate de tine nu ţin cont de lista de prefixe extra-cost. 
• Oferta este valabilă doar naţional. Nu poţi folosi din minutele nelimitate cât eşti plecat în afara ţării 

(în Roaming). 
• Nu poți înregistra un număr de telefon preferat dacă: acesta este suspendat în rețea, a fost portat 

în altă rețea și nu se mai află în rețeaua Vodafone, telefonul respectiv este închis sau dacă nu 
este introdusă cartela în telefon. 

• Vodafone România îşi rezervă dreptul de a întrerupe unilateral serviciile conform politicii de 
utilizare rezonabilă a serviciilor, care poate fi accesată aici. 

Bine de stiut 
Ești client Vodafone? 
Ești din altă rețea? 

Primești 
 pentru fiecare apel primit/  
iniţiat în orice reţea 

 pentru fiecare MB consumat 

Trimite acum DA la 2777 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum afli câți MB ai acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu numărul de telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu textul STOP 
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* Clienții Vodafone Business și Cartela Verde nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Primești 

pentru apelurile 
efectuate către Vodafone 
 Trimite acum DA la 0722 10 10 10 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu numărul de 
telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum îți iei bonusul de NET? 

•  Te înscrii în promoție 
•  Alegi un număr de Cartela Vodafone pe care să primești bonusul. 
•  Dacă nu ai o Cartelă îți poți lua una gratis din 

orice magazin Vodafone. 
•  Trimiți prin SMS la 0722 10 10 10 numărul ales. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu textul STOP. 

Bine de știut 

AscundeBine de știut  

Client Vodafone cu Cartelă 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS 
gratuit, cu orice text, la 2777, pe www.vodafone.ro sau în aplicația MyVodafone 

• Cartela trebuie să fie activă în momentul înrolării. Activarea Cartelei se efectuează în urma 
introducerii într-un telefon 

• O Cartelă preplătită Vodafone poate fi asociată unui număr de abonament Vodafone sau al altei 
reţele mobile naţionale pentru a primi bonusurile de net pe care acel număr le acumulează. 

• O Cartelă preplătită Vodafone poate fi asociată unui singur număr de abonament Vodafone sau 
al altei reţele mobile naţionale. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care se va primi următorul bonus, 
trimite un SMS gratuit la 2777 cu textul INFO. Vei primi atât informaţii despre acumularea ta cât şi 
despre cât a acumulat numărul care te-a ales să primeşti bonusurile, dacă eşti asociat unui 
număr de abonament Vodafone sau al altei reţele mobile naţionale. 
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• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Nu vei mai primi nici bonusurile accumulate de prietenii tăi dacă eşti asociat unui număr 
de abonament Vodafone sau al altei reţele mobile naţionale. 

 

Client Vodafone cu abonament, persoană fizică 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS 
gratuit, cu orice text, la 2777 sau pe www.vodafone.ro 

• Asocierea unei Cartele Vodafone se efectuează prin trimiterea unui SMS gratuit la 2777 cu 
numărul ales. Cartela asociată trebuie să fie activă în momentul înrolării. 

• Dacă nu ai încă o Cartelă Vodafone, cere în orice punct de vânzare Vodafone o Cartelă gratis. 
• Dacă vrei să schimbi numărul asociat, trimite SMS cu noul număr la 2777 şi vei primi pe acela 

următoarele bonusuri. La schimbarea numărului, noul număr nu va mai primi bonusul de 10.000 
MB. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care numărul asociat va primi următorul 
bonus, trimite un SMS gratuit la 2777 cu textul INFO. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Numărul de Cartelă pe care l-ai asociat va primi un SMS prin care va fi informat de acest 
lucru. 

• Promoție valabilă doar pentru persoane fizice. 

Client al altei reţele mobile naţionale 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS, 
cu orice text, la 0722 10 10 10 sau pe www.vodafone.ro. SMS–ul va fi taxat conform tarifelor 
operatorului tău. 

• Asocierea unei Cartele Vodafone se efectuează prin trimiterea unui SMS gratuit la 0722 10 10 10 
cu numărul ales. Cartela asociată trebuie să fie activă în momentul înrolării. 

• Dacă nu ai încă o Cartelă Vodafone, cere în orice punct de vânzare Vodafone o Cartelă gratis. 
• Dacă vrei să schimbi numărul asociat, trimite SMS cu noul număr la 0722 10 10 10 şi vei primi pe 

acela următoarele bonusuri. La schimbarea numărului, noul număr nu va mai primi bonusul de 1 
GB. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care numărul asociat va primi următorul 
bonus, trimite un SMS gratuit la 0722 10 10 10 cu textul INFO. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Numărul de Cartelă pe care l-ai asociat va primi un SMS prin care va fi informat de acest 
lucru. 

Toate bonusurile din Campania "NET folosești, NET primeşti" sunt valabile 14 zile, în perioada de 
valabilitate a Cartelei. 

Se alocă 1 MB pentru fiecare 1 MB sau 1 minut apel primit sau efectuat. Bonusul se primește la fiecare 
14 zile. Bonusul maxim care se poate acumula în 14 zile este de 15.000 MB, adica 30.000 MB/28 zile. 
MB, apelurile primite sau efectuate după acumularea celor 15.000 MB nu se vor mai lua în calcul la 
acumulare, urmând să se considere din nou apelurile, după alocarea bonusului. Bonusul poate fi folosit 
doar dacă există o ofertă de minimum 5 euro credit activă pe cont. 

Clienții Vodafone Business și Cartela Verde nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Apelurile se contorizează în ordinea efectuării lor. 
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13. Ofertele din 8 septembrie – 21 noiembrie 2017 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, You 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
2000MB Internet pe mobil 

100 min internationale mobil UE 

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea  

1500 CE VREI TU 

4000MB Internet pe mobil 

200 min  internationale mobil UE 

 

7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

2000 CE VREI TU  

6000MB Internet pe mobil 

200 min internationale, fix si mobil UE 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 35 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

 
2000 CE VREI TU   

8000MB Internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

 

10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

2000 CE VREI TU   

9000MB Internet pe mobil 

700 min internationale, fix si mobil UE 
 

 

12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + minute nelimitate catre Vodafone Italia 
si Spania 

2000 CE VREI TU 
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11000MB Internet pe mobil 

700 min internationale, fix si mobil UE 

 
6€  You 
(VALABIL 28 zile) 
(sub 20 ani) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 

1500 CE VREI TU 

5000MB Internet pe mobil + 10.000 MB la check-in in aplicatia You 

200 min internationale fix UE / min si SMS-uri nationale 

 

Viteze Internet pe mobil  

 Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps download și 
50 Mbps upload. Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 
5,76 Mbps upload. Viteza poate depinde de mai mulți factori, inclusiv parametrii tehnici ai rețelei și de 
specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Pentru a naviga pe net în reţeaua 4G ai nevoie de un smartphone compatibil 4G, de un SIM compatibil 
4G şi de o ofertă promoţională de minimum 6 euro credit. Dacă nu ai un SIM compatibil 4G, mergi în cel 
mai apropiat magazin Vodafone pentru a obţine unul gratuit. 

Roaming  

 Ofertele includ beneficii disponibile doar național. 

Apeluri internaționale  

 Minutele internaționale pe mobil sunt disponibile către Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Franţa, 
Portugalia, Ungaria, SUA şi Canada. 

Minutele naţionale şi unităţile "Ce Vrei Tu" sunt disponibile către toate reţelele din SUA şi Canada şi către 
reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

Deoarece tarifele de interconectare cu anumiți operatori internaţionali sunt mai mari decât cele standard, 
minutele tale internaţionale nu se vor consuma când suni către prefixele din această listă. Ele vor fi 
mereu taxate la tarife standard, pe care le poţi consulta aici. Lista poate fi oricând actualizată în cazul 
apariţiei unor noi operatori internaţionali sau în cazul schimbării politicii de interconectare. 

Bonus 30.000 MB  

 Trimite SMS cu DA la 2777 şi înscrie-te în campania Net Foloseşti, Net primeşti. La înscriere primeşti 
automat bonusul 30.000 MB. Bonusul este valabil 120 de zile (maximum 10.000 MB/lună) şi poate fi 
folosit cu o ofertă naţională activă de minimum 5 euro credit. Primeşti bonusul o singură dată pe o 
Cartelă. 

Trimite SMS cu numărul unei Cartele Vodafone şi înscrie şi acel număr în campanie. Automat, la 
înscriere, acel număr va primi şi el bonusul de 30.000 MB. După înscriere, MB acumulaţi de tine se vor 
primi ca bonus pe numărul înscris în campanie, iar MB acumulaţi de numărul înscris în campanie îi vei 
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primi tu ca bonus. Bonusul cumulat se primeşte o dată la 14 zile, în limita a 30.000 MB la 28 de zile şi 
poate fi folosit cu o oferta naţională activă de minimum 5 euro credit. 

Activare și reînnoire  

Ofertele pot fi activate sau reînnoite de la 8 septembrie 2017 până la 15 noiembrie 2017, cu posibilitate 
de prelungire. Toate tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la 
reîncărcarea Cartelei Vodafone. 

Din 8 septembrie, la Cartelă, Net foloseşti, mai mult Net primeşti! 

Toamna asta, înscrie un prieten în Net foloseşti, Net primeşti ca să primeşti şi netul consumat de el! 
Cum? Trimite SMS cu numărul lui de telefon la 2777 şi primiţi net cât pentru doi. Ce-i al lui e şi al tău, ce-i 
al tău e şi al lui! 1 + 1 = MAI MULT NET 

Ești client Vodafone? 

Ești din altă rețea? 

Primești 
 pentru fiecare apel primit/  
iniţiat în orice reţea 

 pentru fiecare MB consumat 

Trimite acum DA la 2777 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum afli câți MB ai acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu numărul de telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 2777 cu textul STOP 

* Clienții Vodafone Business și Cartela Verde nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 
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Primești 

pentru apelurile 
efectuate către Vodafone 
 

Trimite acum DA la 0722 10 10 10 

Alte modalități de înscriere 

•  Direct în aplicația MyVodafone 
  Simplu și rapid 

•  Sau introdu numărul de telefon în formularul de înscriere de la începutul acestei pagini 

Cum recomanzi un prieten? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu numărul de 
telefon al prietenului pe care vrei să îl recomanzi. 

Cum îți iei bonusul de NET? 

•  Te înscrii în promoție 
•  Alegi un număr de Cartela Vodafone pe care să primești bonusul. 
•  Dacă nu ai o Cartelă îți poți lua una gratis din 

orice magazin Vodafone. 
•  Trimiți prin SMS la 0722 10 10 10 numărul ales. 

Cum ieși din promoție? 

•  Trimiți SMS la 0722 10 10 10 cu textul STOP. 

Bine de știut 

Client Vodafone cu Cartelă 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS 
gratuit, cu orice text, la 2777, pe www.vodafone.ro sau în aplicația MyVodafone 

• Cartela trebuie să fie activă în momentul înrolării. Activarea Cartelei se efectuează în urma 
introducerii într-un telefon 

• O Cartelă preplătită Vodafone poate fi asociată unui număr de abonament Vodafone sau al altei 
reţele mobile naţionale pentru a primi bonusurile de net pe care acel număr le acumulează. 

• O Cartelă preplătită Vodafone poate fi asociată unui singur număr de abonament Vodafone sau 
al altei reţele mobile naţionale. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care se va primi următorul bonus, 
trimite un SMS gratuit la 2777 cu textul INFO. Vei primi atât informaţii despre acumularea ta cât şi 
despre cât a acumulat numărul care te-a ales să primeşti bonusurile, dacă eşti asociat unui 
număr de abonament Vodafone sau al altei reţele mobile naţionale. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Nu vei mai primi nici bonusurile accumulate de prietenii tăi dacă eşti asociat unui număr 
de abonament Vodafone sau al altei reţele mobile naţionale. 
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Client Vodafone cu abonament, persoană fizică 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS 
gratuit, cu orice text, la 2777 sau pe www.vodafone.ro 

• Asocierea unei Cartele Vodafone se efectuează prin trimiterea unui SMS gratuit la 2777 cu 
numărul ales. Cartela asociată trebuie să fie activă în momentul înrolării. 

• Dacă nu ai încă o Cartelă Vodafone, cere în orice punct de vânzare Vodafone o Cartelă gratis. 
• Dacă vrei să schimbi numărul asociat, trimite SMS cu noul număr la 2777 şi vei primi pe acela 

următoarele bonusuri. La schimbarea numărului, noul număr nu va mai primi bonusul de 10.000 
MB. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care numărul asociat va primi următorul 
bonus, trimite un SMS gratuit la 2777 cu textul INFO. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Numărul de Cartelă pe care l-ai asociat va primi un SMS prin care va fi informat de acest 
lucru. 

• Promoție valabilă doar pentru persoane fizice. 

Client al altei reţele mobile naţionale 

• Înrolarea în campania "NET folosești, NET primeşti" se efectuează prin transmiterea unui SMS, 
cu orice text, la 0722 10 10 10 sau pe www.vodafone.ro. SMS–ul va fi taxat conform tarifelor 
operatorului tău. 

• Asocierea unei Cartele Vodafone se efectuează prin trimiterea unui SMS gratuit la 0722 10 10 10 
cu numărul ales. Cartela asociată trebuie să fie activă în momentul înrolării. 

• Dacă nu ai încă o Cartelă Vodafone, cere în orice punct de vânzare Vodafone o Cartelă gratis. 
• Dacă vrei să schimbi numărul asociat, trimite SMS cu noul număr la 0722 10 10 10 şi vei primi pe 

acela următoarele bonusuri. La schimbarea numărului, noul număr nu va mai primi bonusul de 1 
GB. 

• Pentru verificarea numărului de MB acumulat şi a datei la care numărul asociat va primi următorul 
bonus, trimite un SMS gratuit la 0722 10 10 10 cu textul INFO. 

• Dacă vrei să ieşi din campania "NET folosești, NET primeşti", trimite SMS gratuit cu textul STOP 
la 2777. Numărul de Cartelă pe care l-ai asociat va primi un SMS prin care va fi informat de acest 
lucru. 

Toate bonusurile din Campania "NET folosești, NET primeşti" sunt valabile 14 zile, în perioada de 
valabilitate a Cartelei. 

Se alocă 1 MB pentru fiecare 1 MB sau 1 minut apel primit sau efectuat. Bonusul se primește la fiecare 
14 zile. Bonusul maxim care se poate acumula în 14 zile este de 15.000 MB, adica 30.000 MB/28 zile. 
MB, apelurile primite sau efectuate după acumularea celor 15.000 MB nu se vor mai lua în calcul la 
acumulare, urmând să se considere din nou apelurile, după alocarea bonusului. Bonusul poate fi folosit 
doar dacă există o ofertă națională de minimum 5 euro credit activă pe cont. 

Clienții Vodafone Business și Cartela Verde nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Apelurile se contorizează în ordinea efectuării lor. 

Oferte roaming  

 

 Oferte cu Roaming 
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 Oferta 3 Oferta 6 Oferta 8 

Valabilitate 2 saptamani 
3 

saptamani 
4 

saptamani 

Unități (minute apelate/ 
minute primite/SMS-uri ) 100 200 200 
Internet pe mobil 200 MB 500 MB 1000 MB 

 3€ credit 6€ credit 8€ credit 
 

 

 

Tarife 

În cadrul  
valabilității      

Minut apelat 0,05 €/minut 

Minut primit 0,01 €/minut 

SMS 0,02 € /SMS 

MB 0,02 €/1 MB 

În afara  
valabilității       

Minut apelat 0,18 €/minut 

Minut primit 0,01 €/minut 

SMS 0,05 €/SMS 

MB 0,20 €/1 MB 

Bine de știut 

Tarife standard  

Cu serviciul standard de roaming ții legătura cu prietenii sau cu cei dragi din familie ori de câte ori te afli 
în străinătate, pentru că: 

• ai acces la serviciile Vodafone; 
• navighezi pe internet, ai acces la email şi la chat; 
• cei care te sună nu plătesc nimic în plus. 

Începând cu 15 iunie 2017, beneficiile naţionale incluse în Oferte (minute naţionale, SMS-uri naţionale, 
MB internet pe mobil) sunt disponibile pentru comunicaţii în roaming, iniţiate şi terminate în reţelele 
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operatorilor din SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia), în limita Politicii de Utilizare 
Rezonabilă. 

Serviciul de roaming în SEE este compatibil doar cu anumite Oferte, conform portofoliului comercial 
Vodafone. La depăşirea acestor beneficii se aplică aceleaşi tarife că şi în ţară. Pentru celelalte zone, 
consultă tabelul de mai jos cu privire la tarifare. 

 

Zona 

  Apel efectuat (€ credit /minut) Apel 
primit (€ 

credit 
/minut) 

SMS 
trimis (€ 

credit 
/SMS) 

Trafic 
internet (€ 

credit 
/1MB) 

  Local Către 
RO 

Internaţional 
SEE 

Internaţional 
non-SEE 

Zona 1 
(SEE) 

Ofertă cu 
roaming în 
cadrul 
valabilității 

0,05 0,05 0,18 1,49 0,01 0,02 0,02 

Ofertă cu 
roaming în 
afara 
valabilității 

0,18 0,18 0,18 1,49 0,01 0,05 0,20 

Fără ofertă 
națională pe 
cont 

0,18 0,18 0,18 1,49 0 0,05 0,20 

Zona 2 0,89 1,19 1,69 1,69 0,59 0,35 8 

Zona 3 0,89 1,69 2,09 2,09 0,89 0,45 8 

Zona 4 0,89 2,29 2,69 2,69 1,39 0,45 8 

Zona 5 0,89 2,49 2,89 2,89 0,89 0,45 8 

Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la reîncărcarea Cartelei 
Vodafone. 

Zonă Ţări 

Zona 1 
(SEE) 

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Gibraltar, Grecia, Insula Man, Insulele Reunion, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria 

Zona 2 Albania, Andora, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Kosovo, Macedonia, Moldova, Turcia, Sateliți 
Marea Britanie 
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Zona 3 

Africa de Sud, Algeria, Antilele Franceze, Antilele Olandeze, Aruba, Australia, Bahrein, Belarus, 
Bolivia, Brazilia, Cambodgia, Congo, Coreea de Sud, Dominica, Gambia, Ghana, Groenlanda, 
Guadalupe, Guyana, Insulele Feroe, Irak, Laos, Liban, Macao, Mozambic, Muntenegru, 
Namibia, Oman, Pakistan, Papua Noua Guinee, Republica Centrafricană, Republica Gaboneză, 
Republica Malawi, Republica Togoleza, Siria, Surinam, Taiwan, Thailanda, Ucraina, Uganda, 
Uruguay, Vietnam, Yemen, Zambia 

Zona 4 
Armenia, Canada, China, Costa Rica, Ecuador, Egipt, El Salvador, Etiopia, Georgia, Insulele 
Bermude, Jamaica, Madagascar, Maroc, Mauritius, Mexic, Nigeria, Puerto Rico, Republica 
Dominicana, Republica Insulelor Fiji, Senegal, Serbia, Seychelles, SUA 

Zona 5 

Afganistan, Arabia Saudită, Argentina, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Benin, Brunei, 
Burkina Faso, Camerun, Chile, Coasta de Fildeș, Columbia, Cuba, Curacao, Emiratele Arabe 
Unite, Filipine, Guatemala, Guineea Ecuatorială, Honduras, Hong Kong, India, Indonezia, Insula 
Cook, Insulele Solomon, Iordan, Iran, Israel, Japonia, Kârgâzstan, Kazahstan, Kenya, Kuweit, 
Malaezia, Maldive, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Niger, Noua Caledonie, Noua Zeelandă, 
Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Republica Burundi, Republica Capului Verde, 
Republica Vanuatu, Rusia, Rwanda, Samoa, San Marinoa, Sao Tome și Principe, Sierra Leone, 
Singapore, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Trinidad Tobago, Tunisia, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Zimbabwe, Sateliți Elveția 

Parteneri roaming    

Pentru detalii despre disponibilitatea serviciilor de voce şi date în roaming în fiecare din reţele, click pe 
denumirea operatorului. 

Selectează o ţară pentru a vedea partenerii de roaming ai Vodafone. 

14. Ofertele din 21 noiembrie 2017 – 26 martie 2018 
Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12 

Reîncarci Primeşti 
5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
2000MB Internet pe mobil 

100 min internationale mobil UE 

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia 

2000 CE VREI TU 

4000MB Internet pe mobil 

200 min  internationale mobil UE 

 



 
 

67 
 

7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 CE VREI TU  

6000MB Internet pe mobil 

200 min internationale, fix si mobil UE 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 35 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia 
2000 CE VREI TU   

8000MB Internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

 

10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 CE VREI TU   

10.000MB Internet pe mobil din care 3400 MB valabili în roaming SEE* 

700 min internationale, fix si mobil UE 
 

 

12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 CE VREI TU 

12.000MB Internet pe mobil din care 4000 MB valabili în roaming SEE* 

700 min internationale, fix si mobil UE 

 

 

Viteze Internet pe mobil  
Ofertele 6, 7, 8, 10 și 12 beneficiază de trafic de internet la viteze 4.5G de până la 225 Mbps download și 
50 Mbps upload. Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 
5,76 Mbps upload. Viteza poate depinde de mai mulți factori, inclusiv parametrii tehnici ai rețelei și de 
specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Pentru a naviga pe net în reţeaua 4G ai nevoie de un smartphone compatibil 4G, de un SIM compatibil 
4G şi de o ofertă promoţională de minimum 6 euro credit. Dacă nu ai un SIM compatibil 4G, mergi în cel 
mai apropiat magazin Vodafone pentru a obţine unul gratuit. 

Roaming  
Ofertele 5, 6, 7, 8 includ beneficii disponibile doar național. Ofertele 10 și 12 includ beneficii naționale 
disponibile și în roaming, în SEE, în limita Politicii de Utilizare Rezonabilă, detaliată aici. 
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Apeluri internaționale  
Minutele internaționale pe mobil sunt disponibile către Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Franţa, 
Portugalia, Ungaria, SUA şi Canada. 

Minutele naţionale şi unităţile "Ce Vrei Tu" sunt disponibile către toate reţelele din SUA şi Canada şi către 
reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

Deoarece tarifele de interconectare cu anumiți operatori internaţionali sunt mai mari decât cele standard, 
minutele tale internaţionale nu se vor consuma când suni către prefixele din această listă. Ele vor fi 
mereu taxate la tarife standard, pe care le poţi consulta aici. Lista poate fi oricând actualizată în cazul 
apariţiei unor noi operatori internaţionali sau în cazul schimbării politicii de interconectare. 

Bonus 50.000 MB Net Primești din aplicația My Vodafone  
Bonusul Net Primești 50.000 MB este disponibil pentru clienții Cartelei Vodafone care au o ofertă 
națională de minimum 5 euro credit activă pe cont. Bonusul poate fi activat în perioada 13 decembrie 
2017 – 25 martie 2018 exclusiv din aplicația My Vodafone, începând cu versiunea 4.4 pentru telefoanele 
cu sistem de operare Android și începând cu iOS 8 pentru iPhone. 

Bonusul Net Primești 50.000 MB este independent de alte bonusuri din campania Net Folosești, Net 
Primești și are valabilitate 30 de zile. După expirarea perioadei de valabilitate se mai poate activa încă o 
dată dacă te afli în perioada menționată mai sus. 

Dacă pe cont există și alte bonusuri active, se va consuma primul, cel cu valabilitatea cea mai mică. 
Toate bonusurile de internet se consumă înaintea beneficiilor din ofertă. 

Bonus 30.000 MB la înrolare în campanie  
Trimite SMS cu DA la 2777 şi înscrie-te în campania Net Foloseşti, Net primeşti. La înscriere primeşti 
automat bonusul 30.000 MB. Bonusul este valabil 120 de zile (maximum 10.000 MB/lună) şi poate fi 
folosit cu o ofertă naţională activă de minimum 5 euro credit. Primeşti bonusul o singură dată pe o 
Cartelă. 

Bonus de până la 30.000 MB din Net Folosești, Net Primești  
Trimite SMS cu numărul unei Cartele Vodafone şi înscrie şi acel număr în campanie. Automat, la 
înscriere, acel număr va primi şi el bonusul de 30.000 MB. După înscriere, MB acumulaţi de tine se vor 
primi ca bonus pe numărul înscris în campanie, iar MB acumulaţi de numărul înscris în campanie îi vei 
primi tu ca bonus. Bonusul cumulat se primeşte o dată la 14 zile, în limita a 30.000 MB la 28 de zile şi 
poate fi folosit cu o oferta naţională activă de minimum 5 euro credit. 

Activare și reînnoire  
Ofertele pot fi activate sau reînnoite din 28 noiembrie 2017 până la 25 martie 2018, cu posibilitate de 
prelungire. Toate tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la 
reîncărcarea Cartelei Vodafone. 

Net folosesti, Net Primesti 

30.000 MB BONUS la înrolarea în Net Folosești, Net Primești 

 În plus, în fiecare lună primești înapoi net-ul folosit, până la 30.000 MB 

Ești client Vodafone? 

Primești 
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1 MB/minut pentru fiecare apel primit/  
iniţiat în orice reţea 

1 MB/MB pentru fiecare MB consumat 

Când iți iei bonusul de NET? 

•   Primești înapoi net-ul folosit la fiecare 2 săptămâni. 

Cum te înscrii? 

 

Înscrie-te în Net Folosești, Net Primești. Introdu mai jos numărul de telefon sau al unui prieten, dacă ești 
deja înscris în promoție.  

Cum verific cât net am acumulat? 

•  Trimiți SMS cu textul INFO la 2777. 

Am abonament, pot beneficia și eu? 

•  Dacă ești abonat Vodafone, înscrie-te în promoție și poți transfera net-ul consumat pe o 
Cartelă       Vodafone. 

Vrei și mai mult NET? 

•  Înscrie în promoție un prieten cu Cartelă Vodafone și primiți amândoi net-ul folosit de fiecare! 
•  Poți înscrie un prieten introducând numărul lui de telefon online sau trimițând numărul lui prin SMS la 2777. 

În aplicația My Vodafone, ai 50.000 MB bonus! Intră și activează-l gratuit. 

Ești din altă rețea? 

Primești 

1 MB/MB pentru fiecare MB consumat 

Când îți iei bonusul de NET? 

•  Primești înapoi Net-ul folosit la fiecare 2 săptămâni. 

Cum te înscrii? 

•  Descarcă aplicația Net Primești din App Store sau Google Play și primești încă o dată ca BONUS, netul pe 
care l-ai folosit în rețeaua ta. 

•  Net-ul folosit de tine îl poți transfera către un număr de Cartela Vodafone. 
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Cum verific cât net am acumulat? 

•  Vezi direct în aplicație cât net ai folosit și câte zile mai ai până la următorul bonus. 

Vrei și mai mult NET? Acumulezi 

1 MB/minut pentru fiecare apel efectuat către Vodafone 

Bine de știut 

Client Vodafone cu Cartelă:  
Cartela de pe care te înscrii trebuie să fie activă în momentul înrolării. Activarea Cartelei se efectuează în 
urma introducerii sale într-un telefon. 

Un Client de Cartelă mai poate primi, în afară de net-ul folosit de el, și net-ul folosit de un singur alt 
prieten. Acest prieten poate să fie utilizator de Cartelă, abonat sau client al altei rețele. 

• Dacă vrei să primești net-ul folosit de un prieten cu Cartelă, trebuie să introduci numărul lui în formularul de 
înscriere online sau să îl trimiți prin SMS la numărul 2777. Amândoi veți primi net-ul folosit de fiecare. 

• Dacă vrei să primești net-ul folosit de un prieten cu abonament, acel prieten trebuie te aleagă introducând 
numărul tău în formularul de înscriere online sau trimițându-l prin SMS la 2777 

• Dacă vrei să primești net-ul folosit de un prieten din altă rețea, acel prieten trebuie te aleagă introducând 
numărul de cartelă în aplicația NetPrimești 

La finalizarea înscrierii în promoție, primeşti un bonus de 30.000 MB valabil 120 de zile. La fiecare 2 
săptămâni vei primi un bonus egal cu net-ul și minutele folosite, în limita a 15.000 MB. Acest bonus e 
valabil 2 săptămâni, până la primirea următorului bonus. Orice consum de internet (inclusiv al prietenului 
asociat în campanie, dacă ai unul) care depășește limita celor 15.000 MB nu se va lua în considerare 
pentru bonusul de net. 

Abonat Vodafone (persoană fizică)  
Că să finalizezi înscrierea în campanie, ai nevoie de un număr de Cartelă Vodafone pe care să îți 
transferi net-ul folosit. Cartela pe care alegi să transferi net-ul trebuie să fie activă în momentul înrolării. 
Ca transferul de net să se finalizeze cu succes, numărul trebuie să nu primească bonusuri de net de la un 
al treilea număr (fie el de Cartelă, de abonament sau număr din altă rețea). 

Clienții Vodafone Business și Cartela Verde nu sunt eligibili pentru activarea promoției. 

Client al altei rețele mobile naționale  
Aplicația NetPrimești contorizează net-ul folosit în rețeaua ta mobilă, fără a înregistra tipul de trafic sau 
site-urile pe care le accesezi.  
Ca să finalizezi înscrierea în campanie, ai nevoie de un număr de Cartela Vodafone pe care să îți 
transferi net-ul folosit în rețeaua ta mobilă, altă decât Vodafone. Cartela pe care alegi să transferi net-ul 
trebuie să fie activă în momentul înrolării. Activarea Cartelei se efectuează în urma introducerii într-un 
telefon.  
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Pentru a se finaliza transferul de NET cu succes, numărul trebuie să nu primească bonusuri de net de la 
un al treilea număr (fie el de Cartelă, de abonament sau număr din altă rețea). 

La finalizarea înscrierii în promoție, numărul de Cartela Vodafone pe care alegi să transferi netul va primi 
bonusul de înrolare de 30.000 MB. La fiecare 2 săptămâni, vei primi pe Cartelă un bonus egal cu net-ul și 
minutele folosite de tine, în limita a 15.000 MB. Acest bonus e valabil 2 săptămâni, adică până la primirea 
următorului bonus. Orice consum de internet peste limita celor 15.000 MB nu se va lua în considerare 
pentru bonusul de net. 

Dacă vrei să părăsești promoția: șterge contul din câmpul „Setări” sau dezinstalează aplicația. Dacă nu ai 
încă o Cartelă Vodafone, poți lua o Cartelă gratis din orice magazin Vodafone 

15. Ofertele din 26 martie 2018 – 18 iunie 2018 
Oferta 4, Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, 
Oferta 15 

Cu	Oferta	în	avans,	primești	NET	pe	caiet!	

Da, ai citit bine. Îți reînnoim oferta chiar și când nu ai suficient credit pe cont. Astfel, poți să 
rămâi mereu conectat: suni și intri pe net oricând. 

Îți oferim credit în avans, suficient pentru reactivarea ofertei tale. Pe încredere! Poți restitui 
creditul prin reîncărcare în 7 zile, ca să te bucuri în continuare de beneficii. 

Reîncarci Primeşti 
4€ Oferta 4 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
100 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
10000MB Internet pe mobil din care 1400 MB valabili în roaming SEE* 

 

 

5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
5000MB Internet pe mobil 

100 min internationale mobil UE 

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia 

2000 CE VREI TU 

6000MB Internet pe mobil 

200 min  internationale mobil UE 

 

7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  
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2000 CE VREI TU  

7000MB Internet pe mobil 

200 min internationale, fix si mobil UE 
8€ Oferta 8 
(VALABIL 35 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia 
2000 CE VREI TU   

8000MB Internet pe mobil 

400 min internationale, fix si mobil UE 

 

10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 CE VREI TU   

10.000MB Internet pe mobil din care 3400 MB valabili în roaming SEE* 

700 min internationale, fix si mobil UE 
 

 

12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 CE VREI TU 

12.000MB Internet pe mobil din care 4000 MB valabili în roaming SEE* 

700 min internationale, fix si mobil UE 

 

 

15€ Oferta 15 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 CE VREI TU + 100 minute/SMS in afara SEE 

15.000MB Internet pe mobil din care 5000 MB valabili în roaming SEE* + 
1000 MB valabili in roaming in afara SEE 

700 min internationale, fix si mobil UE 

 

 

Viteze Internet pe mobil  
Pentru ofertele 4, 6, 7, 8, 10 și 12 viteza maximă estimată și promovată pentru internetul mobil 
este de 225 Mbps download și 50 Mbps upload, aferentă tehnologiei 4G și în aria de acoperire de 
aici. Oferta 5 beneficiază de internet pe mobil la viteze 3G de până la 43,2 Mbps download și 
5,76 Mbps upload. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile telefonului 
folosit și nu pot fi garantate. 
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Pentru procedura de măsurare a vitezei de internet, utilizând mecanismul de monitorizare 
certificat de ANCOM, și pentru remedii în cazul constatării unor diferențe importante între 
performanța reală a vitezei și performanța indicată în contract poți găsi detalii aici. 

Pentru a naviga pe net în reţeaua 4G ai nevoie de un smartphone compatibil 4G, de un SIM 
compatibil 4G şi de o ofertă promoţională de minimum 6 euro credit. Dacă nu ai un SIM 
compatibil 4G, mergi în cel mai apropiat magazin Vodafone pentru a obţine unul gratuit. 

Roaming  
Ofertele 5, 6, 7, 8 includ beneficii disponibile doar național. Ofertele 4, 10, 12 și 15 includ 
beneficii naționale disponibile și în roaming, în SEE, în limita Politicii de Utilizare Rezonabilă, 
detaliată aici. 

Apeluri internaționale  
Minutele internaționale pe mobil sunt disponibile către Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, 
Franţa, Portugalia, Ungaria, SUA şi Canada cu excepția destinațiilor premium și speciale. 

Minutele naţionale şi unităţile "Ce Vrei Tu" sunt disponibile către toate reţelele din SUA şi 
Canada şi către reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, 
Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

Deoarece tarifele de interconectare cu anumiți operatori internaţionali sunt mai mari decât cele 
standard, minutele tale internaţionale nu se vor consuma când suni către prefixele din această 
listă. Ele vor fi mereu taxate la tarife standard, pe care le poţi consulta aici. Lista poate fi oricând 
actualizată în cazul apariţiei unor noi operatori internaţionali sau în cazul schimbării politicii de 
interconectare. 

Bonusul de 50.000 MB la activarea Ofertei de 5€ credit, este format din:  
1. Bonus 20 000 MB la activarea ofertei de 5€ credit  
Bonusul national de 20.000 MB se primeste o singura data, automat, la activarea ofertei de 5 
euro credit si are valabilitate 90 zile. 

2. Bonus 30.000 MB la înrolare în campanie   
Trimite SMS cu DA la 2777 şi înscrie-te în campania Net Foloseşti, Net primeşti. La înscriere 
primeşti automat bonusul 30.000 MB. Bonusul este valabil 90 de zile şi poate fi folosit cu o 
ofertă naţională activă de minimum 5€ credit. Primeşti bonusul o singură dată pe o Cartelă. 

Dacă pe cont există și alte bonusuri active, se va consuma primul, cel cu valabilitatea cea mai 
mică. Toate bonusurile de internet se consumă înaintea beneficiilor din ofertă. 

Bonusul de 80.000 MB la activarea unei optiuni de minimum 6€ credit, este format din:  
1. Bonus 50 000 MB la activarea unei opțiuni de minimum 6€ credit  
Bonusul national de 50.000 MB se primeste o singura data, automat, la activarea unei oferte de 
minim 6 euro credit si are valabilitate 90 zile. 
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2. Bonus 30.000 MB la înrolare în campanie  
Trimite SMS cu DA la 2777 şi înscrie-te în campania Net Foloseşti, Net primeşti. La înscriere 
primeşti automat bonusul 30.000 MB. Bonusul este valabil 90 de zile şi poate fi folosit cu o 
ofertă naţională activă de minimum 5€ credit. Primeşti bonusul o singură dată pe o Cartelă. 

Dacă pe cont există și alte bonusuri active, se va consuma primul, cel cu valabilitatea cea mai 
mică. Toate bonusurile de internet se consumă înaintea beneficiilor din ofertă. 

Bonus de până la 30.000 MB din Net Folosești, Net Primești  
Trimite SMS cu numărul unei Cartele Vodafone şi înscrie şi acel număr în campanie. Automat, 
la înscriere, acel număr va primi şi el bonusul de 30.000 MB. După înscriere, MB acumulaţi de 
tine se vor primi ca bonus pe numărul înscris în campanie, iar MB acumulaţi de numărul înscris 
în campanie îi vei primi tu ca bonus. Bonusul cumulat se primeşte o dată la 14 zile, în limita a 
30.000 MB la 28 de zile şi poate fi folosit cu o oferta naţională activă de minimum 5 euro credit. 

Activare și reînnoire  
Ofertele pot fi activate sau reînnoite din 27 martie 2018 până la 18 iunie 2018, cu posibilitate de 
prelungire. Toate tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la achiziționarea sau la 
reîncărcarea Cartelei Vodafone. 

16. Ofertele din 18 iunie 2018 – 24 septembrie 2018 
 Oferta 4, Oferta 5, Oferta 6, Oferta 7, Oferta 8, Oferta 10, Oferta 12, 
Oferta 15 

Ofertele	verii	la	Cartela	Vodafone	

E simplu să ai tot ce vrei! Activează o ofertă cu 50.000 MB incluși lunar și bucură-te din plin de 
vară! Nu mai trebuie să alergi după bonusuri. 

Reîncarci Primeşti 
4€ Oferta 4 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
100 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE 
30000MB Internet pe mobil din care 1400 MB valabili în roaming SEE* 

 

 

5€ Oferta 5 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
1000 minute/SMS-uri naţionale si internationale fix UE din care: 

100 min internationale mobil UE 
20000MB Internet pe mobil 
 

 

6€ Oferta 6 
(VALABIL 28 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia 
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2000 minute si SMS-uri nationale, din care: 

400 min  internationale mobil UE 

50000MB Internet pe mobil 

Nelimitat Mesaje şi apeluri video prin Facebook, Whatsapp şi alte aplicaţii 
7€ Oferta 7 
(VALABIL 35 zile) 

 
Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 minute si SMS-uri nationale, din care: 

400 min internationale mobil UE 

50000MB Internet pe mobil 

Nelimitat Mesaje şi apeluri video prin Facebook, Whatsapp şi alte aplicaţii 

 

8€ Oferta 8 
(VALABIL 42 zile) 

 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia 
2000 minute si SMS-uri nationale, din care: 

500 min internationale mobil UE 

50000MB Internet pe mobil 

Nelimitat Mesaje şi apeluri video prin Facebook, Whatsapp şi alte aplicaţii 

 

10€ Oferta 10 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 minute si SMS-uri nationale, din care: 

900 min internationale mobil UE 

80000MB Internet pe mobil 

Nelimitat Mesaje şi apeluri video prin Facebook, Whatsapp şi alte aplicaţii 

 

12€ Oferta 12 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 minute si SMS-uri nationale, din care: 

900 min internationale mobil UE 

100.0000MB Internet pe mobil 

Nelimitat Mesaje şi apeluri video prin Facebook, Whatsapp şi alte aplicaţii 
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15€ Oferta 15 
(VALABIL 28 zile) 

Nelimitat minute/SMS-uri în rețea + Nelimitat minute/sms-uri catre 
Vodafone Italia  

2000 minute nationale/sms-uri nationale, din care: 

900 min internationale mobil UE 

+ 100 minute/sms-uri in roaming in afara SEE 

150.000MB Internet pe mobil din care 5000 MB valabili în roaming SEE 

+ 1000 MB valabili in roaming in afara SEE 

Nelimitat Mesaje şi apeluri video prin Facebook, Whatsapp şi alte aplicaţii 

 

Ai sub 26 de ani? Descarcă Vodafone Shake și ai trafic gratuit în aplicațiile video! 

Vrei și mai mult net?  
Poţi avea în plus, până la 50.000 MB/lună! Adu-i pe ai tăi în Smart Family și primiți fiecare până 
la 50.000 MB/lună! Descarcă aplicația Net Primești din Google Play sau App Store și începe să 
trimiți invitații către cei dragi! Află cum aici. 

Viteze Internet pe mobil  
Pentru ofertele la Cartelă viteza maximă estimată și promovată pentru internetul mobil este de 
225 Mbps download și 50 Mbps upload, aferentă tehnologiei 4G și în aria de acoperire de aici. 
Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile telefonului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Pentru procedura de măsurare a vitezei de internet, utilizând mecanismul de monitorizare 
certificat de ANCOM, și pentru remedii în cazul constatării unor diferențe importante între 
performanța reală a vitezei și performanța indicată în contract poți găsi detalii aici. 

Pentru a naviga pe net în reţeaua 4G ai nevoie de un smartphone compatibil 4G, de un SIM 
compatibil 4G şi de o ofertă promoţională de minimum 5 euro credit. Dacă nu ai un SIM 
compatibil 4G, mergi în cel mai apropiat magazin Vodafone pentru a obţine unul gratuit. 

Roaming  
Ofertele 5, 6, 7, 8, 10 şi 12 includ beneficii disponibile doar național si nu au beneficii 
disponibile in roaming. Pentru oferte cu beneficii in roaming SEE si non SEE, te rugam sa 
consulti ofertele de aici. 

Apeluri internaționale  
Minutele internaționale pe mobil sunt disponibile către Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, 
Franţa, Austria, Portugalia, Ungaria, SUA şi Canada cu excepția destinațiilor premium și 
speciale, disponibile aici 
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Minutele naţionale sunt disponibile către toate reţelele din SUA şi Canada şi către reţelele fixe 
din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia şi Ungaria. 

Deoarece tarifele de interconectare cu anumiți operatori internaţionali sunt mai mari decât cele 
standard, minutele tale internaţionale nu se vor consuma când suni către prefixele din această 
listă. Ele vor fi mereu taxate la tarife standard, pe care le poţi consulta aici. Lista poate fi oricând 
actualizată în cazul apariţiei unor noi operatori internaţionali sau în cazul schimbării politicii de 
interconectare. 

Activare și reînnoire  
Ofertele pot fi activate sau reînnoite din 19 iunie 2018 până la 24 septembrie 2018, cu 
posibilitate de prelungire. Toate tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la 
achiziționarea sau la reîncărcarea Cartelei Vodafone. 

 


