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Oferte retrase la 15 aprilie 2014 

1. Abonamente pentru tabletă 

 

Internet Tab Standard 
Experimentezi flexibilitatea şi uşurinta navigatului pe internet de pe tabletă la doar 10 euro/luna.  

Ai trafic national inclus 1,5 GB, iar dupa depasirea acestuia ai cost de 0,5 Euro/ 100 MB. Asculti muzica 

direct de pe tableta cu 3 luni acces gratuit prin aplicatia Zonga. In plus, fişierele tale nu se vor mai pierde 

niciodată datorită serviciului de stocare Vodafone Cloud.  

 

Abonament lunar 10 euro 

Trafic la viteza maxima  1,5 GB 

Trafic suplimentar 0,5 euro/ 100 MB 

Viteza maxima 21,6 Mbps 

Aplicatii incluse 
Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 5GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

 

Internet Tab Plus 
Experimentezi flexibilitatea şi uşurinta navigatului pe internet de pe tabletă . 

Ai trafic national  3 GB. Asculti muzica direct de pe tableta cu 3 luni acces gratuit prin aplicatia Zonga. In 

plus, fişierele tale nu se vor mai pierde niciodată datorită serviciului de stocare Vodafone Cloud. 

 

Abonament lunar 12 euro 

Trafic la viteza maxima  3 GB 

Trafic suplimentar Nelimitat la viteza de 128 kbps download/ 64 kbps upload 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Viteza maxima 43,2 Mbps 

Aplicatii incluse 

Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 15GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

TV by Vodafone 3 luni  

 

Internet Tab Turbo 
Cu noile oferte Vodafone nu mai ai nici un motiv să nu experimentezi flexibilitatea şi uşurinta navigatului 

pe internet de pe tabletă! Abonamentele dedicate te aduc şi mai aproape de tableta mult dorită. In plus, te 

vei bucura de viteza ametitoare a rețelei 4G Vodafone, vei putea accesa conținut video premium prin 

aplicatia Seenow si muzica prin aplicatia Zonga, iar fişierele tale nu se vor mai pierde niciodată datorită 

serviciului de stocare online Vodafone Cloud. 

 

Abonament lunar 18 euro 

Trafic la viteza maxima  5 GB 

Trafic suplimentar Nelimitat la viteza de 128 kbps download/ 64 kbps upload 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Viteza maxima 100 Mbps 

Aplicatii incluse 

Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 25GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

TV by Vodafone 24 luni  
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Mentiuni 

 Traficul neconsumat nu se reportează. 

 Abonamentele Internet Tab Plus și Internet Tab Turbo permit efectuarea apelurilor de tip VoiP. 

 Traficul în aplicația Seenow se consumă din traficul inclus în abonament. 

 Accesul TV inclus pentru abonamentele Internet Tab Plus și Internet Tab Turbo se oferă doar la 

achiziția unei tablete din portofoliul Vodafone. 

 

 

 

2. Abonamente pentru laptop  

Internet Nelimitat Standard 
Ai trafic nelimitat cu cea mai mare viteză disponibilă la internetul pe laptop sau PC, o instalare simplă a 

modemului şi oferte avantajoase. Ai 2 GB trafic inclus la viteza maxima, iar dupa depasirea traficului 

inclus nu ai costuri suplimentare. In plus, ai inclus in abonament 5 GB spatiu de stocare in Vodafone 

Cloud. 

 

Abonament lunar 9 euro 

Trafic la viteza maxima  2 GB 

Trafic suplimentar Nelimitat la viteza de 128 kbps download/ 64 kbps upload 

Viteza maxima 21,6 Mbps 

Aplicatii incluse 
Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 5GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

 

Internet Nelimitat  Plus 
Ai trafic nelimitat cu cea mai mare viteză disponibilă la internetul pe laptop sau PC, o instalare simplă a 

modemului şi oferte avantajoase. Internetul poate fi accesat chiar şi în Roaming, iar acoperirea în 

România este de peste 90% din populaţie. Ai 4 GB trafic inclus la viteza maxima, iar dupa depasirea 

traficului inclus nu ai costuri suplimentare. In plus, ai inclus in abonament 5GB spatiu de stocare in 

Vodafone Cloud. 

 

Abonament lunar 12 euro 

Trafic la viteza maxima  4 GB 

Trafic suplimentar Nelimitat la viteza de 128 kbps download/ 64 kbps upload 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Viteza maxima 21,6Mbps 

Aplicatii incluse 
Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 25GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

 

Internet Nelimitat  Extra 
Ai trafic nelimitat cu cea mai mare viteză disponibilă la internetul pe laptop sau PC, o instalare simplă a 

modemului şi oferte avantajoase. Ai 6 GB trafic inclus la viteza maxima si trafic nelimitat la viteza maxima 

in intervalul orar 23:00 - 6:00.. Dupa depasirea traficului inclus nu ai costuri suplimentare. In plus, ai 

inclus in abonament 5 GB spatiu de stocare in Vodafone Cloud. 
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Abonament lunar 14 euro 

Trafic la viteza maxima  6 GB 

Trafic suplimentar Nelimitat la viteza de 256 kbps download/ 128 kbps upload 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Viteza maxima 43,2 Mbps 

Aplicatii incluse 
Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 5GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

 

Internet Nelimitat  Turbo 75 
Trafic nelimitat la viteze 4G pentru laptopul, PC-ul sau tableta ta. Ai 12 GB trafic inclus la viteza maxima, 

iar dupa depasirea traficului inclus nu ai costuri suplimentare. In plus, ai trafic nelimitat la viteza maxima 

in intervalul orar 23:00 - 6:00, 15 GB spatiu de stocare in Vodafone Cloud si 1 luna acces gratuit la TV by 

Vodafone. 

 

Abonament lunar 19 euro 

Trafic la viteza maxima  12 GB 

Trafic suplimentar Nelimitat la viteza de 256 kbps download/ 128 kbps upload 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Viteza maxima 75 Mbps 

Aplicatii incluse 

Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 15GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

TV by Vodafone 1 luna  

 

Internet Nelimitat  Turbo 100 
Trafic nelimitat la viteze 4G pentru laptopul, PC-ul sau tableta ta. Ai 20 GB trafic inclus la viteza maxima, 

iar dupa depasirea traficului inclus nu ai costuri suplimentare.  In plus, ai trafic nelimitat la viteza maxima 

in intervalul orar 23:00 - 6:00, 25 GB spatiu de stocare in Vodafone Cloud si acces gratuit la TV by 

Vodafone. 

 

Abonament lunar 25 euro 

Trafic la viteza maxima  12 GB 

Trafic suplimentar Nelimitat la viteza de 256 kbps download/ 128 kbps upload 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Viteza maxima 75 Mbps 

Aplicatii incluse 

Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 25GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

TV by Vodafone 24 luni  

 

3. Abonamente Combo  

Internet Combo Tab 

Cu Internet COMBO Tab ai 1GB pe care ii poti folosi pe smartphone si tableta. Primesti un SIM pentru 

tableta si in plus, ai posibilitatea sa achizitionezi o tableta cu plata in rate pe factura, cu avans incepand 

de la 0 Euro. Viteza de navigare variaza in functie de tipul dispozitivului, pana la 14.4Mbps (SMART) / 

100Mbps (RED65) pentru smartphone si pana la 100Mbps pentru tableta. 
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Abonament lunar 9 euro 

Trafic la viteza maxima  1 GB consumabil si pe smarthphone sip e tableta  

Trafic suplimentar Pentru tabletă sau laptop, traficul efectuat după depășirea traficului 
inițial lunar inclus în opțiunea Internet Combo nu este taxat. Viteza 
pentru traficul suplimentar este de până la 128 Kbps (download), 
respectiv 64 Kbps (upload). 

Aplicatii incluse Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 5GB 

 Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

 

Internet Combo 500 MB 

Cu Internet Combo 500 MB ai 500 MB pe care ii poti folosi pe smartphone si tableta sau laptop. Primesti 

un SIM pentru tableta sau laptop. Viteza de navigare variaza in functie de tipul dispozitivului, pana la 

14.4Mbps (SMART) / 100Mbps (RED65) pentru smartphone si pana la 100Mbps pentru tableta. 

 

Abonament lunar 6 euro 

Trafic la viteza maxima  500 MB consumabil si pe smarthphone si pe tableta / PC 

Trafic suplimentar Pentru tabletă sau laptop, traficul efectuat după depășirea traficului 
inițial lunar inclus în opțiunea Internet Combo nu este taxat. Viteza 
pentru traficul suplimentar este de până la 128 Kbps (download), 
respectiv 64 Kbps (upload). 

Aplicatii incluse 
Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 5GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 
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Oferte retrase la 13 noiembrie 2014 

1. Abonamente pentru laptop  

EASY NET 6  

Ai net pentru laptopul sau tableta ta  

Ai 500 MB trafic, reportabili pana al 2 GB, iar costuri suplimentare foarte avantajoase: 1 euro pentru 250 

MB.  

In plus, ai inclus in abonament 5 GB spatiu de stocare in Vodafone Cloud, 3 luni de muzica prin Zonga si 

TV prin Seenow.  

 

Abonament lunar 6 euro 

Trafic la viteza maxima  0,5 GB reportabil pana la 2 GB 

Trafic suplimentar 1 euro/250 MB 

Viteza maxima 21,6 Mbps 

Aplicatii incluse 
Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 5GB 

Muzica nelimitata prin Zonga 3 luni 

 

 

2. Abonamente Combo  

Internet Combo 1 GB  
Cu Internet COMBO Tab ai 1GB pe care ii poti folosi pe smartphone, tableta sau laptop. Primesti un SIM 

pentru tableta si in plus, ai posibilitatea sa achizitionezi o tableta cu plata in rate pe factura, cu avans 

incepand de la 0 Euro. Viteza de navigare variaza in functie de tipul dispozitivului, pana la 14.4Mbps 

(SMART) / 100Mbps (RED65) pentru smartphone si pana la 100Mbps pentru tableta. 

 

Abonament lunar 9 euro 

Trafic la viteza maxima  1 GB consumabil si pe smarthphone sip e tableta  

Trafic suplimentar Pentru tabletă sau laptop, traficul efectuat după depășirea traficului 
inițial lunar inclus în opțiunea Internet Combo nu este taxat. Viteza 
pentru traficul suplimentar este de până la 128 Kbps (download), 
respectiv 64 Kbps (upload). 
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Oferte retrase la 15 iunie 2015 

Vodafone Internet 3 GB si Voce Fixa - pachet de date si voce fixa . 

Abonamentul Internet Nelimitat Fix 3GB si Voce ofera access national, fix si nelimitat la Internet. Vitezele 

de conectare sunt de pana la 43.2  Mbps Mbps pentru download, respectiv 5.7 Mbps pentru upload cu o 

utilizare rezonabila de 3GB/luna. 

 SMS-urile expediate de pe abonamentul de date sunt tarifate conform tarifelor SMS existente, 0.05 Euro 

pentru mesajele nationale si 0.12 Euro pentru mesajele internationale. Abonamentul include: 100 minute 

nationale pe mobil si pe retele fixe internationale din Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, 

Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, 

Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia, Marea Britanie, Vatican si 250 de minute 

in reteaua Vodafone si in retele fixe nationale. Tarifele pentru convorbirile nationale efectuate sunt de: 

0.02 EUR/min pentru convorbirile catre orice destinatie fixa nationala, 0.04 EUR/minut pentru convorbirile 

catre Vodafone mobil, 0.07  EUR/minut catre alte retele mobile nationale. Tarifele pentru convorbirile 

internationale efectuate din Zona/ Zonele inregistrate sunt: Zona 1 retele fixe - 0.08 euro/minut; Zona 1 

retele mobile - 0.18 euro/minut; Zona 2 - 0.08 euro/minut; Zona 3 - 0.28 euro/minut; Zona 4 - 0.44 

euro/minut; Zona 5 - 2.23 euro/minut. Preturile mentionate nu contin TVA. 

Abonament lunar 11 euro 

Trafic internet la viteza maxima  3 GB 

Trafic suplimentar Traficul efectuat după depășirea traficului inițial lunar 
inclus nu este taxat. Viteza pentru traficul suplimentar 
este de până la 128 Kbps (download), respectiv 64 Kbps 
(upload). 

Viteza maxima 43.2 Mbps 

Voce fixa: Min. national mobil & intl 100 

Voce fixa: Min. in retea & national fix 250 

Aplicatii incluse Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 5GB 

 TV By Vodafone prin Seenow 1 luna 

 

Vodafone Internet 6 GB si Voce Fixa- pachet de date si voce fixa  

Abonamentul Internet Nelimitat Fix 6GB si Voce ofera access national, fix si nelimitat la Internet. Vitezele 

de conectare sunt de pana la 43.2 Mbps pentru download, respectiv 5.7 Mbps pentru upload cu o utilizare 

rezonabila de 6GB/luna 

SMS-urile expediate de pe abonamentul de date sunt tarifate conform tarifelor SMS existente, 0.05 Euro 

pentru mesajele nationale si 0.12 Euro pentru mesajele internationale. Abonamentul include: 150 minute 

nationale pe mobil si internationale catre retele fixe din Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, 

Danemarca, Grecia, Islanda, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, Slovacia, Suedia, Elvetia, 

Turcia, Vatican si retele fixe si mobile din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania 

si Italia, precum si 500 de minute in reteaua Vodafone si in retele fixe nationale. Tarifele pentru 

convorbirile nationale efectuate sunt de: 0.015 EUR/min pentru convorbirile catre orice destinatie fixa 

nationala, 0.04 EUR/minut pentru convorbirile catre Vodafone mobil, 0.07  EUR/minut catre alte retele 

mobile nationale. Tarifele pentru convorbirile internationale efectuate din Zona/ Zonele inregistrate sunt: 
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Zona 1 retele fixe - 0.08 euro/minut; Zona 1 retele mobile - 0.18 euro/minut; Zona 2 - 0.08 euro/minut; 

Zona 3 - 0.28 euro/minut; Zona 4 - 0.44 euro/minut; Zona 5 - 2.23 euro/minut.  

Preturile mentionate nu contin TVA.  

Abonament lunar 14 euro 

Trafic internet la viteza maxima  6 GB 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Trafic suplimentar Traficul efectuat după depășirea traficului inițial lunar 
inclus nu este taxat. Viteza pentru traficul suplimentar 
este de până la 128 Kbps (download), respectiv 64 Kbps 
(upload). 

Viteza maxima 43.2 Mbps 

Voce fixa: Min. national mobil & intl 150 

Voce fixa: Min. in retea & national fix 500 

Aplicatii incluse Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 15GB 

 TV By Vodafone prin Seenow 1 luna 

 

Vodafone Internet 12 GB si Voce Fixa - pachet de date 4G si voce fixa 

Abonamentul Internet Nelimitat Fix 12GB si Voce ofera access national, fix si nelimitat la Internet.  

SMS-urile expediate de pe abonamentul de date sunt tarifate conform tarifelor SMS existente, 0.05 Euro 

pentru mesajele nationale si 0.12 Euro pentru mesajele internationale. Abonamentul include: 200 minute 

nationale pe mobil si internationale catre retele fixe din Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, 

Danemarca, Grecia, Islanda, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Slovenia, Slovacia, Suedia, Elvetia, 

Turcia, Vatican si retele fixe si mobile din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania 

si Italia, precum si 1000 de minute in reteaua Vodafone si in retele fixe nationale. Tarifele pentru 

convorbirile nationale efectuate sunt de: 0.015 EUR/min pentru convorbirile catre orice destinatie fixa 

nationala, 0.04 EUR/minut pentru convorbirile catre Vodafone mobil, 0.07  EUR/minut catre alte retele 

mobile nationale. Tarifele pentru convorbirile internationale efectuate din Zona/ Zonele inregistrate sunt: 

Zona 1 retele fixe - 0.08 euro/minut; Zona 1 retele mobile - 0.18 euro/minut; Zona 2 - 0.08 euro/minut; 

Zona 3 - 0.28 euro/minut; Zona 4 - 0.44 euro/minut; Zona 5 - 2.23 euro/minut. Preturile mentionate nu 

contin TVA. 

Abonament lunar 19 euro 

Trafic internet la viteza maxima  12 GB 

Trafic de noapte Nelimitat la viteza maxima intre orele 23:00 – 6:00.  

Trafic suplimentar Traficul efectuat după depășirea traficului inițial lunar 
inclus nu este taxat. Viteza pentru traficul suplimentar 
este de până la 128 Kbps (download), respectiv 64 Kbps 
(upload). 

Viteza maxima 75 Mbps 

Voce fixa: Min. national mobil & intl 200 

Voce fixa: Min. in retea & national fix 1000 

Aplicatii incluse Spatiu de stocare in Vodafone Cloud 25GB 

 TV By Vodafone prin Seenow pe perioada contractulul 
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Oferte retrase la 19 august 2015 

Vodafone WiFi Acasa 6 

Abonament Vodafone WiFi Acasa 6: 30 GB trafic de internet fix, national, la viteza de download de pana 

la 43.2 Mbps si de upload de pana la 5.7 Mbps si acces la aplicatiile de tip VoIP. 

La depasirea traficului inclus viteza va fi de pana la 128Kbps (download) / 64Kbps (upload) urmand a 

reveni la valorile initiale in urmatoarea luna de facturare. Traficul efectuat peste aceste valori nu este 

taxat. Granularitatea (unitatea minima de calcul al consumului) este de 100KB. 

Abonament lunar 6 euro 

Trafic la viteza 
maxima  

30 GB 

Trafic suplimentar Traficul efectuat după depășirea traficului inițial lunar inclus nu este 
taxat. Viteza pentru traficul suplimentar este de până la 128 Kbps 
(download), respectiv 64 Kbps (upload). 

Viteza maxima 43.2 Mbps 

 

Vodafone WiFi Acasa 4G 

Abonament  Vodafone WiFi Acasa 4G include: trafic nelimitat de internet fix, national, la viteza de 

download de pana la 150 Mbps si de upload de pana la 75 Mbps si acces la aplicatiile de tip VoIP. 

Abonament lunar 12 euro 

Trafic la viteza 
maxima  

Nelimitat fix: SIM-ul de date poate fi poate fi folosit doar in 
echipamentul terminal autorizat de Vodafone pe care Clientul il 
achizitioneaza la activare si doar intr-o singura locatie fixa. Utilizarea 
Wifi Acasa in orice alt echipament sau in mai multe locatii diferite 
atrage dupa sine blocarea serviciului pana la urmatoarea data de 
facturare sau deconectarea acestuia in caz de incalcari repetate, cu 
plata justei despagubiri conform documentului TCG. 

Viteza maxima 150 Mbps download 

 

 

 

 


