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Abonament Simplu 

  
Cu abonamentul Vodafone Simplu primești lunar 25 minute în rețea pentru doar 3,72 

EUR (TVA inclus). 

Tarife pentru abonamentul Vodafone Simplu: 

 

Cost lunar (EUR) 
Tarif național (EUR/min) 

Vodafone și rețele fixe Alte rețele mobile 

3,72 0,136 0,210 

 

 Tarifele sunt exprimate în Euro și conțin TVA. 

 Minutele sunt valabile pe toata durata contractului, se acordă lunar și nu se 

reportează de la o lună la alta. 

 Primul minut din apelul tău va fi taxat prin rotunjire la minut, iar după primul 

minut, taxarea se va face la secundă. 

 Cu Vodafone Simplu convorbirile tale vor fi taxate conform tarifelor standard. 

 Dacă alegi să activezi o extraopțiune, minutele incluse în extraopțiune vor fi primele care se vor 

consuma, dupa care vei fi taxat conform tarifelor standard. 

 
 

Ordinea de consum a minutelor este următoarea: 

1. Minute incluse în extraopțiunea Fiesta 

2. Minute incluse în extraopțiunea 4 Numere Favorite  

3. Minute incluse în abonamentele Vodafone Family  

4. Minute acordate cu ocazia zilei de naștere 

5. Minute de loialitate " Vodafone în fiecare zi "  

6. Minute achiziționate prin puncte de loialitate 

7. Minute incluse în abonament (cu exceptia abonamentelor Vodafone 
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Family) 

8. Minute incluse în extraopțiunea 20 Minute Naționale 

 
  

Abonament Avantaj 

 

Cu Vodafone Avantaj plătești lunar un abonament de 3,72 EUR (TVA inclus). Îți poți 
alimenta contul oricând dorești și primești bonus pentru fiecare reîncărcare. 

 

Tarifele abonamentului Vodafone Avantaj: 
 

Cost lunar (EUR) 3,72 (TVA inclus)  

Tarife convorbiri naționale 
(EUR credit/minut) 

Vodafone și destinații naționale fixe 0,11 

Alte destinații naționale mobile 0,17 

Tarife SMS 
(EUR credit/SMS) 

Național 0,05 

Internațional 0,12 

 
 

 Pentru abonament, TVA-ul este perceput în momentul facturării. 

 Tarifele în EUR credit sunt exprimate fără TVA, TVA-ul fiind achitat în momentul achiziționării 
cartelei de reîncărcare. 

 Primul minut din apelurile naționale va fi taxat prin rotunjire la minut, iar apoi, taxarea se va face la 
secundă. 

 Îti poti reîncarca contul oricând si cu orice valoare doresti. Primești bonus de fiecare dată, iar 
valabilitatea creditului tău este nelimitată. Metode de reîncărcare: 

o online, pe www.vodafone.ro/reincarcare; 
o prin cartela valorică sau electronică. 

 Cu Vodafone Avantaj ai acces la o serie de servicii speciale: Sună-mă, 
Transferă credit, Credit în avans, Cumpără valabilitate. 

 
 
 

Abonamentele Familia 1000 si Familia 2000 

 

Abonament 
Beneficii lunare Cost lunar (EUR) 

În familie Individual În familie Individual 

Familia 1000 1000 minute 
 150 minute în rețea 
 25 minute naționale 
 1 MB 

11,45  2,08 

Familia 2000 2000 minute 
 150 minute în rețea 
 25 minute naționale 
 1 MB 

13,45 2,08 

 
Prețurile sunt exprimate în Euro și conțin TVA. 

http://www.vodafone.ro/reincarcare
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 Numarul de membri: minimum 2, maximum 4 

 Minutele în familie sunt comune pentru toți membrii și se consumă între aceștia, în ordinea inițierii 
apelurilor 

 Minutele individuale sunt pentru fiecare membru al familiei 

 Minutele (în familie, în rețea și naționale) incluse nu se reportează 

 Minutele incluse nu vor fi luate în considerare la calcularea bonusului pentru apelurile primite  de 
clienții Cartela Vodafone 

 Pentru abonamentele promoționale Vodafone Familia nu se acordă minute de loialitate 

 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 abonament și/sau extraopțiunii 

 Tarifele după terminarea minutelor incluse sunt: 
o 0,052 EUR/minut în familie 
o 0,187 EUR/minut în afara familiei, tarif unic către orice rețea națională 

 Ordinea de consum a minutelor: 
o Sun în familie: 

1. se consumă din cele 1000/2000 minute în 
familie 

2. se consumă minutele PLUS 
3. 150 minute în rețea individuale  
4. 25 minute naționale individuale 
5. după terminarea acestora, se aplică tariful special de 0,05 EUR/minut 

o Sun în afara familiei, în rețea: 
1. se consumă din cele cele 150 minute în rețea individuale 
2. după terminarea acestora, se consumă cele 25 minute naționale 

individuale 
3. după terminarea acestora, se aplică tariful de 0,18 EUR/minut 

o Sun în afară familiei, în altă rețea națională: 
1. se consumă cele 25 minute naționale individuale 
2. după terminarea acestora, se aplică tariful de 0,18 EUR/minut 

 
 

Abonamentele Complet 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

Tarif convorbiri 
suplimentare (EUR/minut) 

În Vodafone  
și rețele fixe 

În alte rețele 
mobile 

Complet 250 
 250 minute în rețea 
 25 minute naționale 

5,20 EUR 0,148 0,210 

Complet 500 
 500 minute în rețea 
 50 minute naționale 

7,28 EUR 0,148 0,210 

Complet 800 
 800 minute în rețea 
 125 minute naționale 

9,36 EUR 0,148 0,210 
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Complet 1000 
 1000 minute în rețea 
 150 minute naționale 

12,49 EUR 0,148 0,210 

Complet 1500 
 1500 minute în rețea 
 250 minute naționale 

19,79 EUR 0,148 0,210 

Complet 2000 
 2000 minute în rețea 
 400 minute naționale 

36,46 EUR 0,148 0,210 

 
Prețurile sunt exprimate în Euro și conțin TVA. 
 
Detalii minute: 

 minutele incluse în abonament nu se reporteaza 

 minutele incluse nu vor fi luate în considerare la calcularea bonusului pentru apelurile primite 
de clientii Cartela Vodafone 

 pentru abonamentele promotionale Vodafone Complet nu se acorda minute de loialitate 

 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 abonament și/sau extraopțiuni 

 Ordine de consum: 
1. minute în retea incluse în abonament 
2. minute nationale incluse în abonament 

 
 

Abonamentul Complet Internațional 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

Complet Internațional 
 1500 minute în rețea 
 150 minute naționale și internaționale fix 

9,99 EUR 

 
 

Prețurile sunt exprimate în Euro și conțin TVA. 

 
 Minutele incluse în abonament se acordă lunar și nu se reportează 

 Minutele incluse nu vor fi luate în considerare la calcularea bonusului 
pentru apelurile primite de clienții Cartela Vodafone 

 Pentru abonamentul Complet Internațional nu se acordă minute de 
loialitate 

 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 abonament și/sau extraopțiuni 

 Ordine de consum: 
o minute în rețea incluse în abonament 
o minute naționale incluse în abonament 

 Tarifele după depășirea minutelor și a traficului inclus în abonament sunt: 
o 0,148 EUR/minut pentru apelurile în Vodafone și rețele fixe 

o 0,21 EUR/minut pentru apelurile în alte rețele mobile 
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 Minutele internaționale sunt disponibile în rețelele fixe din Europa 

 
 

Abonamentul MEGA 90 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

MEGA 90 

 nelimitat minute în rețea 
 nelimitat trafic internet pe mobil 
 1000 minute sau SMS-uri naționale 
 100 minute internaționale 
 100 minute în roaming 

90 EUR 

 
 

 minutele în roaming sunt eligibile pentru apeluri primite și efectuate și SMS-uri trimise 

din roaming Zona Principală; 

 minutele internaționale sunt valabile pentru apelurile în re"elele fixe și mobile din 

Europa, SUA, Canada și Israel; 

 abonamentul Mega 90 oferă trafic de Internet pe mobil cu viteza de până la 7,2 Mbps 

până la atingerea pragului de 1GB. După acest prag, viteza va scădea până la 128 
kbps, urmând să revină la 7,2 Mbps în următoarea lună de facturare. Traficul efectuat 

după depășirea pragului de 1 GB nu este taxat. 

 Ordine de consum: 
o minute/SMS-uri în rețea incluse în abonament; 
o minute/SMS-uri naționale incluse în abonament; 
o minute/SMS-uri internaționale și naționale fix. 
o dacă minutele în rețea incluse în abonament au fost consumate, apelurile în rețeaua 

Vodafone se vor consuma din minutele naționale disponibile și apoi se va aplica tariful de 
0,148 EUR/min. 

 Tarifele după depășirea minutelor și a traficului inclus în abonament 

sunt: 

o 0,148 EUR/minut pentru apelurile în Vodafone și rețele fixe; 

o 0,21 EUR/minut pentru apelurile în alte rețele mobile; 
o 0,20 EUR/MB pentru traficul de Internet; 

o 0,062 EUR/SMS.  

 
 

Abonamentul Familia 1000 + 500 MB 

 

Abonament 

Beneficii lunare Cost lunar 

În familie Individual 
În 

familie 

Individual 

Cu telefon Fără telefon 

Familia 
1000  

+ 500 MB 

 1000 
minute/SMS 
 500 MB 
internet pe 
mobil 

 250 minute/SMS în rețea 
 25 minute/SMS naționale 

15 
EUR 

3 EUR 1 EUR 
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 500 minute/SMS în rețea 
 50 minute/SMS naționale 

4 EUR 2 EUR 

 1000 minute/SMS în rețea 
 100 minute/SMS naționale 

7 EUR 5 EUR 

 
 

  
 Numarul de membri: minimum 2, maximum 5 

 Minutele si traficul de internet pe mobil in familie sunt comune pentru toti membrii si se 
consuma intre acestia, in ordinea initierii apelurilor 

 Ofertele la nivel de utilizator au preactivat serviciul internet pe mobil si includ 1 MB 

trafic gratuit 

 Minutele individuale sunt pentru fiecare membru al familiei 

 Minutele (in familie, in retea si nationale) incluse nu se reporteaza 

 Minutele incluse nu vor fi luate în considerare la calcularea bonusului pentru 

apelurile primite de clientii Cartela Vodafone 

 Pentru abonamentele promotionale Vodafone Familia nu se acorda minute de 

loialitate 

 Apelurile către numere cu tarif special (ex. numere de taxi, ora exactă etc.) nu se scad 

din minutele incluse in abonament, ci sunt taxate conform specificațiilor numărului 

apelat. 

 Tarifele dupa terminarea minutelor incluse sunt: 
o 0,052 EUR/minut in familie 

o 0,148 EUR/min pentru apelurile in Vodafone 
si retele fixe 

o 0,21 EUR/min pentru apelurile in alte retele 
mobile 

 Bonus 500 MB valabil impreuna cu abonamentele la nivel de utilizator de 4 EUR si 7 

EUR 

 Bonus 500 MB se acorda o singura data la activarea contractului si este valabil 3 luni. 

Nu se reporteaza dupa perioada de valabilitate. 

 
 

Abonamentul Vodafone Senior 

 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

Vodafone Senior 
 500 minute în rețea (fix și mobil) 
 100 minute naționale fix* 
 50 minute naționale mobil 

6 EUR 

 
 Tarifele dupa terminarea minutelor incluse sunt: 

o 0,211 EUR/minut pentru apeluri în 
Vodafone fix și alte rețele fixe 

o 0,05 EUR/min pentru apelurile în rețele fixe 
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din Europa 

o 0,10 EUR/min pentru apelurile în rețele fixe 
și mobile din SUA, Canada, Israel, Alaska și 
Hawaii 

 

* Pentru a beneficia de cele 100 minute naționale fix și internaționale (Europa fix și SUA, 

Canada, Israel, fix și mobil), alege zona de unde vrei să le folosești de pe numărul fix. 

Stabilești zona prin apel gratuit la *ARIE (*2743). 

 

Abonamentul MEGA 8 Online 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

MEGA 8 Online 
 1200 minute/SMS-uri în rețea 
 120 minute/SMS-uri naționale 
 120 MB trafic internet pe mobil 

8 EUR 

 
 Minutele și traficul de internet se acordă lunar; 

 
 Minutele incluse nu vor fi luate în considerare la calcularea bonusului pentru 

apelurile primite de clienții Cartela Vodafone; 
 

 Pentru abonamentele promoționale Mega nu se acordă minute de loialitate. Detalii 

despre beneficiile programului de loialitate aici ( link catre pagina de loialitate). 
 

 Poți folosi minutele incluse ca SMS-uri (1 SMS = 1 minut); 
 

 Minutele naționale și SMS-urile incluse nu pot fi utilizate pentru apelarea numerelor 

de interes general (ex: taxi, ora exactă) sau a celor cu tarif special. Pentru acestea 

vei fi taxat potrivit specifica#iilor numărului apelat; 
 

 Ordinea de consum a minutelor/SMS-urilor incluse în abonament: 
 

o minute/SMS-uri în rețea incluse în abonament minute/SMS-uri in rețea incluse 

în bonus 
 

o minute/SMS-uri naționale incluse în abonament, apoi minute/SMS-uri 

naționale incluse în bonus. 

 
Tarife standard: 

 
Apeluri în Vodafone (rețea fixă și mobilă) și alte rețele fixe 0,149 EUR/minut 

Apeluri în alte rețele mobile 0,210 EUR/minut 

SMS național 0,062 EUR/SMS 

SMS internațional 0,148 EUR/SMS 
MMS național 0,174 EUR/MMS 
MMS internațional 0,434 EUR/MMS 
Apeluri internaționale – Europa, în rețele fixe 0,434 EUR/minut 
Apeluri internaționale – Europa, în rețele Vodafone 0,434 EUR/minut 
Apeluri internaționale – Europa, alte rețele mobile 0,558 EUR/minut 
Apeluri internaționale – Israel, SUA, Canada și Hawaii 0,372 EUR/minut 
Apeluri internaționale – restul lumii 0,806 EUR/minut 
Apeluri internaționale – sateliți 2,728 EUR/minut 
Apel către  mesageria vocală Gratuit 
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Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA 
 
 

Abonamentele MEGA 17, MEGA 25, MEGA 45 

 

Abonament Cost lunar 
Minute/SMS 

în rețea 

Minute/SMS 

naționale 

Internet pe 

mobil 

MEGA 17 17 EUR 1200 150 
300 MB 

 

MEGA 25 25 EUR 1500 250 
500 MB 

 

MEGA 45 45 EUR 2000 450 
500 MB  

+ VoIP 

 
 

 Minutele și traficul de internet se acordă lunar;  
 Minutele incluse nu vor fi luate în considerare la calcularea bonusului pentru 

apelurile primite de clienții Cartela Vodafone; 

 Pentru abonamentele promoționale Mega nu se acordă minute de loialitate;  

 Poți folosi minutele incluse ca SMS-uri (1 SMS = 1 minut); 

 Minutele naționale și SMS-urile incluse nu pot fi utilizate pentru apelarea numerelor 
de interes general (ex: taxi, ora exactă) sau a celor cu tarif special. Pentru acestea 
vei fi taxat potrivit specificațiilor numărului apelat; 

 Pentru telefoane Blackberry, traficul inclus în abonamentele Mega poate fi folosit doar 
pentru browsing și streaming. Pentru acces e-mail și Blackberry Messenger este 
necesară instalarea unei opțiuni Blackberry. 

 Ordinea de consum a minutelor/SMS-urilor incluse în abonament: 

  
1. minute/SMS-uri în retea incluse în abonament;  
2. minute/SMS-uri nationale incluse în abonament;  
3. minute/SMS-uri internationale si nationale fix. 

Dacă minutele în rețea incluse în abonament au fost consumate, apelurile în 
rețeaua Vodafone se vor consuma din minutele naționale disponibile și apoi 

se va aplica tariful de 0,148 EUR/min. 

 

Tarifele dupa depasirea minutelor si traficului incluse în abonament sunt:  

 0,148 EUR/min pentru apelurile în Vodafone si rețele fixe; 

 0,21 EUR/min pentru apelurile în alte rețele mobile; 

 0,20 EUR/MB pentru traficul de Internet; 

 0,062 EUR/SMS. 
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Abonamentele iPhone 

 

Abonament Cost lunar 
Minute în 

rețea 

SMS-uri în 

rețea 

Minute 

naționale 

SMS-uri 

naționale 

Internet pe 

mobil 

iPhone 19 19 EUR 1000 1000 150 150 500 MB 

iPhone 39 39 EUR 2000 2000 300 300 1 GB 

iPhone 59 59 EUR 3000 3000 500 500 1,5 GB 

 
 Minutele, SMS-urile si traficul de internet se acorda lunar si nu reporteaza. 

 Ordinea de consum a minutelor este in conformitate cu eligibilitatea acestora in functie 

de destinatie. Dupa epuizarea minutelor/SMS-urilor in rețea incluse in abonament 

apelurile in rețeaua Vodafone se vor consuma din minutele naționale disponibile. 

 Tarifele dupa depasirea minutelor si traficului incluse în abonament sunt: 

o 0,148 EUR/min pentru apelurile în Vodafone si rețele fixe; 

o 0,21 EUR/min pentru apelurile în alte rețele mobile; 
o 0,20 EUR/MB pentru traficul de Internet; 

o 0,062 EUR/SMS. 

 Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA 

 
 

 

 

Abonamente CE VREI TU (valabile până la 14 aprilie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 

7,74 € 
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 100 minute internaționale pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

CE VREI TU 8 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

9,68 € 

Viteze Internet pe mobil 
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 75 Mbps download și 37,5 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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de ştiut 

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

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 
o în cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute 

primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

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

 Ordinea de consum a minutelor incluse in abonament este in conformitate cu eligibilitatea acestora 
in functie de destinatie, primele se consuma minutele/SMS in retea, apoi minutele/SMS nationale. 

 Minutele nationale incluse in abonament se vor consuma pentru: apeluri in retele nationale (fix si 
mobil), apeluri internationale in retele fixe catre Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, Vatican si, in limita a 100 minute pentru abonamentul de 8 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
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EUR/luna respectiv 200 de minute pentru abonamentul de 10 EUR/luna, pentru apeluri 
internationale in retele fixe si mobile catre Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, 
Germania, Italia, SUA si Canada. 1 minut national = 1 minut international. 

 Dupa consumarea minutelor internationale incluse, atunci cand apelurile sunt efectuate din credit 
reincarcat (neutilizat pentru activarea unei optiuni cu minute internationale) se vor aplica tarifele 
standard in functie de destinatia apelata: Europa retele Vodafone si  fixe - 0,49 euro/minut, Europa 
- alte retele mobile 0,6 euro/minut, SUA, Canada – 0,6 euro/minut. Pentru a verifica incadrarea 
destinatiei internationale apelate si tarifele standard, accesati www.vodafone.ro, sectiunea Servicii 
si Tarife – Apeluri Internationale 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 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 a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

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

o 0,21€ /minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,06€ /SMS național; 
o 0,25€ /1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,17€ /MMS național; 

 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 

 Dupa epuizarea unitatilor incluse in abonament, pentru initierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesara o reincarcare 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni pentru abonamentele CE VREI TU 

 Zonga - pachetele Vodafone CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică 
online de la artiști români. 

 Pentru utilizarea serviciilor de Internet în Roaming este necesar un credit minimum de 5 euro.  

 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. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani și este valabilă 
de la 18 noiembrie 2015 până la 14 aprilie 2016, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

http://www.vodafone.ro/
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/roaming/roaming-pe-zi/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/roaming/roaming-pe-zi/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamente CE VREI TU (valabile de la 15 aprilie 2016 până la 15 iunie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2 GB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 
 
3,99€/zi Roaming pe zi 
Cu Roaming pe Zi, folosești în Roaming 
beneficiile naționale din abonament. 

7,74 € 

CE VREI TU 8 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2000 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4 GB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 
 
3,99€/zi Roaming pe zi 
Cu Roaming pe Zi, folosești în Roaming 
beneficiile naționale din abonament. 

9,68 € 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele 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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de ştiut 

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

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
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o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 
Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 

o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> 
“Opțiuni”, secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la 
achiziția sau reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 

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

 Ordinea de consum a minutelor incluse in abonament este in conformitate cu eligibilitatea 
acestora in functie de destinatie, primele se consuma minutele/SMS in retea, apoi minutele/SMS 
nationale. 

 Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonament este: prima dată se 
consumă 1 GB trafic de net naţional de la CVT 6 ( sau 2 GB de la CVT 8) şi apoi se consumă din 
cele 1000 de minute/SMS naţionale/MB trafic national (sau 2000 la CVT 8). 

 Minutele nationale incluse in abonament se vor consuma pentru: apeluri in retele nationale (fix si 
mobil), apeluri internationale in retele fixe catre Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, Vatican si, in limita a 100 minute pentru abonamentul 
de 8 EUR/luna respectiv 200 de minute pentru abonamentul de 10 EUR/luna, pentru apeluri 
internationale in retele fixe si mobile catre Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, 
Germania, Italia, SUA si Canada. 1 minut national = 1 minut international. 

 Dupa consumarea minutelor internationale incluse, atunci cand apelurile sunt efectuate din credit 
reincarcat (neutilizat pentru activarea unei optiuni cu minute internationale) se vor aplica tarifele 
standard in functie de destinatia apelata: Europa retele Vodafone si  fixe - 0,49 euro/minut, Europa 
- alte retele mobile 0,6 euro/minut, SUA, Canada – 0,6 euro/minut. Pentru a verifica incadrarea 
destinatiei internationale apelate si tarifele standard, accesati www.vodafone.ro, sectiunea Servicii 
si Tarife – Apeluri Internationale 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 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 a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

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

o 0,21€ /minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,06€ /SMS național; 
o 0,25€ /1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,17€ /MMS național; 

 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 

 Dupa epuizarea unitatilor incluse in abonament, pentru initierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesara o reincarcare 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
http://www.vodafone.ro/
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/roaming/roaming-pe-zi/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/roaming/roaming-pe-zi/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni pentru abonamentele CE VREI TU 

 Zonga - pachetele Vodafone CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de 
muzică online de la artiști români. 

 Pentru utilizarea serviciilor de Internet în Roaming este necesar un credit minimum de 5 euro.  

 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. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani și este 
valabilă de la 15 aprilie până la 15 iunie 2016, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente CE VREI TU (valabile de la 16 iunie 2016 până la 6 septembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2 GB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 
 
3,99€/zi Roaming pe zi 
Cu Roaming pe Zi, folosești în Roaming 
beneficiile naționale din abonament. 

8 € 

CE VREI TU 8 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2000 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4 GB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 
 
3,99€/zi Roaming pe zi 
Cu Roaming pe Zi, folosești în Roaming 
beneficiile naționale din abonament. 

10 € 

Viteze Internet pe mobil 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamentele 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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de ştiut 

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

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

 Ordinea de consum a minutelor incluse în abonamente este în conformitate cu eligibilitatea 
acestora în funcție de destinație: primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi 
minutele/SMS-urile naționale. 

 Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE 
VREI TU 6, prima dată se consumă 2 GB trafic de net naţional şi apoi din cele 1000 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 4 
GB trafic de net național şi apoi din cele 2000 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național. 

 Minutele naționale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în rețele naționale (fix și 
mobil), apeluri internaționale în rețele fixe către Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elveția, Vatican și, în limita a 100 minute pentru abonamentul 
de CE VREI TU 6, respectiv 200 de minute pentru abonamentul CE VREI TU 8, pentru apeluri 
internaționale în rețele fixe și mobile către Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franța, 
Germania, Italia, SUA și Canada. 1 minut național = 1 minut internațional. 

 După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit 
reîncărcat (neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele 
standard în funcție de destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,49€/minut, 
Europa - alte rețele mobile 0,60€/minut, SUA, Canada - 0,60€/minut. Poți verifica încadrarea 
destinației internaționale apelate și tarifele standard aici. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 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 a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

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

 0,21€/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 

 0,06€/SMS național; 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
http://www.vodafone.ro/
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/roaming/roaming-pe-zi/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/roaming/roaming-pe-zi/index.htm#tab-1
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 0,25€/1 MB pentru traficul de Internet; 

 0,17€/MMS național; 

 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 epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesară o reîncărcare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni pentru abonamentele CE VREI TU. 

 Zonga - pachetele CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică online 
de la artiști români. 

 Pentru utilizarea serviciilor de Internet în Roaming este necesar un credit minimum de 5 euro.  

 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. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani și este 
valabilă de la 16 iunie până la 6 septembrie 2016, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente CE VREI TU (valabile de la 7 septembrie 2016 până la 14 noiembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

8 € 

CE VREI TU 8 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2000 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

10 € 

Viteze Internet pe mobil 

https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamentele 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. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de stiut  

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

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

 Ordinea de consum a minutelor incluse în abonamente este în conformitate cu eligibilitatea acestora 
în funcție de destinație: primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi minutele/SMS-urile 
naționale. 

 Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE VREI 
TU 6, prima dată se consumă 2 GB trafic de net naţional şi apoi din cele 1000 de minute/SMS-uri 
naţionale/MB trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 4 GB trafic de net 
național şi apoi din cele 2000 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național. 

 Minutele naționale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în rețele naționale (fix și 
mobil), apeluri internaționale în rețele fixe către Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Elveția, Vatican și, în limita a 100 minute pentru abonamentul de CE 
VREI TU 6, respectiv 200 de minute pentru abonamentul CE VREI TU 8, pentru apeluri 
internaționale în rețele fixe și mobile către Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franța, 
Germania, Italia, SUA și Canada. 1 minut național = 1 minut internațional. 

 După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit 
reîncărcat (neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele 
standard în funcție de destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,49€/minut, 
Europa - alte rețele mobile 0,60€/minut, SUA, Canada - 0,60€/minut. Poți verifica încadrarea 
destinației internaționale apelate și tarifele standard aici. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

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

o 0,21€/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,06€/SMS național; 
o 0,25€/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,17€/MMS național; 

 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 epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesară o reîncărcare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/apeluri-internationale/tarife-apeluri/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v118158.pdf
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni pentru abonamentele CE VREI TU. 

 Zonga - pachetele CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică online de 
la artiști români. 

 Pentru utilizarea serviciilor de Internet în Roaming este necesar un credit minimum de 5 euro.  

 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. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

Abonamente CE VREI TU (valabile de la 15 noiembrie 2016 până la 31 decembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

8 € 

CE VREI TU 8 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2000 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

10 € 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele 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. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de stiut  

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

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

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
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 Ordinea de consum a minutelor incluse în abonamente este în conformitate cu eligibilitatea 
acestora în funcție de destinație: primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi 
minutele/SMS-urile naționale. 

 Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE 
VREI TU 6, prima dată se consumă 2000 MB trafic de net naţional şi apoi din cele 1500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 
4000 MB trafic de net național şi apoi din cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic 
național. 

 Minutele naţionale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în reţele naţionale (fix şi 
mobil), apeluri internaţionale în reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Elveţia, Vatican şi se vor deduce din unităţile incluse în cele 1500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 6 sau din cele 2500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 8. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament, 100 minute pentru CE VREI TU 6, 
respectiv 200 minute pentru CE VREI TU 8, se vor consuma pentru apeluri internaţionale în reţele 
fixe şi mobile către Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franţa, Germania, Italia, SUA şi 
Canada. 1 minut naţional = 1 minut internaţional. 

 După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit 
reîncărcat (neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele 
standard în funcție de destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,49€/minut, 
Europa - alte rețele mobile 0,60€/minut, SUA, Canada - 0,60€/minut. Poți verifica încadrarea 
destinației internaționale apelate și tarifele standard aici. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

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

o 0,21€/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,06€/SMS național; 
o 0,25€/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,17€/MMS național; 

 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 epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesară o reîncărcare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni pentru abonamentele CE VREI TU. 

 Zonga - pachetele CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică online 
de la artiști români. 

 Pentru utilizarea serviciilor de Internet în Roaming este necesar un credit minimum de 5 euro.  

 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. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/apeluri-internationale/tarife-apeluri/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v118158.pdf
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
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 Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de 
furnizare a serviciilor pot fi consultate aici. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani și este 
valabilă de la 16 noiembrie 2016 până la 31 decembrie 2016, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente CE VREI TU (valabile de la 1 ianuarie 2017 până la 5 aprilie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

7.94 € 

CE VREI TU 8 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2000 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 
 HBO GO 2 luni 

9.91 € 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele 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. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de stiut  

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

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

 Ordinea de consum a minutelor incluse în abonamente este în conformitate cu eligibilitatea 
acestora în funcție de destinație: primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi 
minutele/SMS-urile naționale. 

 Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE 
VREI TU 6, prima dată se consumă 2000 MB trafic de net naţional şi apoi din cele 1500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 
4000 MB trafic de net național şi apoi din cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic 
național. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
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 Minutele naţionale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în reţele naţionale (fix şi 
mobil), apeluri internaţionale în reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Elveţia, Vatican şi se vor deduce din unităţile incluse în cele 1500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 6 sau din cele 2500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 8. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament, 100 minute pentru CE VREI TU 6, 
respectiv 200 minute pentru CE VREI TU 8, se vor consuma pentru apeluri internaţionale în reţele 
fixe şi mobile către Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franţa, Germania, Italia, SUA şi 
Canada. 1 minut naţional = 1 minut internaţional. 

 După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit 
reîncărcat (neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele 
standard în funcție de destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,486€/minut, 
Europa - alte rețele mobile 0,595€/minut, SUA, Canada - 0,595€/minut. Poți verifica încadrarea 
destinației internaționale apelate și tarifele standard aici. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

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

o 0,21€/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,06€/SMS național; 
o 0,25€/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,17€/MMS național; 

 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 epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesară o reîncărcare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 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. 

 Zonga - pachetele CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică online 
de la artiști români. 

 Pentru utilizarea serviciilor de Internet în Roaming este necesar un credit minimum de 5 euro.  

 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. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/apeluri-internationale/tarife-apeluri/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v118158.pdf
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamente CE VREI TU (valabile de la 6 aprilie 2017 până la 18 iunie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 
NATIONAL 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 

8 € 

CE VREI TU 8 
NATIONAL 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 

10 € 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele 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. 

Abonamente Nationale 

Beneficiile incluse sunt valabile doar in Romania, pentru acest tip de abonament nu se poate activa serviciul 
Roaming. Activarea serviciului de roaming poate fi realizata doar cu schimbarea abonamentului. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de stiut  

 Beneficiile incluse sunt valabile doar in Romania, pentru acest tip de abonament nu se poate activa 
serviciul Roaming. Activarea serviciului de roaming poate fi realizata doar cu schimbarea 
abonamentului. 

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

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

 Ordinea de consum a minutelor incluse în abonamente este în conformitate cu eligibilitatea acestora 
în funcție de destinație: primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi minutele/SMS-urile 
naționale. 

 Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE VREI 
TU 6, prima dată se consumă 2000 MB trafic de net naţional şi apoi din cele 1500 de minute/SMS-
uri naţionale/MB trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 4000 MB trafic de 
net național şi apoi din cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național. 

 Minutele naţionale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în reţele naţionale (fix şi 
mobil), apeluri internaţionale în reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Elveţia, Vatican şi se vor deduce din unităţile incluse în cele 1500 de 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
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minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 6 sau din cele 2500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 8. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament, 100 minute pentru CE VREI TU 6, respectiv 
200 minute pentru CE VREI TU 8, se vor consuma pentru apeluri internaţionale în reţele fixe şi 
mobile către Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franţa, Germania, Italia, SUA şi Canada. 
1 minut naţional = 1 minut internaţional. 

 După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit 
reîncărcat (neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele 
standard în funcție de destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,486€/minut, 
Europa - alte rețele mobile 0,595€/minut, SUA, Canada - 0,595€/minut. Poți verifica încadrarea 
destinației internaționale apelate și tarifele standard aici. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

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

o 0,21€/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,06€/SMS național; 
o 0,25€/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,17€/MMS național; 

 Minutele nelimitate în reţea, precum şi unităţile Ce Vrei Tu incluse în abonament, nu pot fi 
consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele standard: 
0,21 €/minut apel video în reţeaua Vodafone şi 0,29 €/minut apel video în reţelele naţionale. 

 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 epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesară o reîncărcare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 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. 

 Zonga - pachetele CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică online de 
la artiști români. 

 Pentru utilizarea serviciilor de Internet în Roaming este necesar un credit minimum de 5 euro.  

 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. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/apeluri-internationale/tarife-apeluri/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v118158.pdf
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamente CE VREI TU (valabile de la 19 iunie 2017 până la 4 septembrie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 
NATIONAL 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 

8 € 

CE VREI TU 8 
 

Valabil și în roaming SEE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4000 MB internet pe mobil 
 Zonga RO Music 24 luni 

10 € 

 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele 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. 

Abonament National 

Beneficiile incluse în abonamentul Ce Vrei Tu 6 sunt valabile doar în România, pentru acest tip de 
abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea serviciului de roaming poate fi realizată doar cu 
schimbarea abonamentului. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de stiut 

 Pentru abonamentul Ce Vrei tu 6 nu se poate activa serviciul Roaming. Clauzele privind serviciul 
de roaming din CCP si TCG nu sunt aplicabile. Activarea serviciului de roaming poate fi realizată 
doar cu schimbarea abonamentului. 

 Pentru abonamentul Ce Vrei tu 8, conform Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, 
beneficiile naționale (voce, SMS, date) pot fi utilizate și în tările din Spatiul Economic European 
(S.E.E. – Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein, Norvegia), cu aplicarea Politicii de Utilizare 
Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 
SEE (detalii în documentul CCP 2 și TCG). După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau 
tariful național la depășire. 

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

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

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
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 Ordinea de consum a minutelor incluse în abonamente este în conformitate cu eligibilitatea acestora 
în funcție de destinație: primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi minutele/SMS-urile 
naționale. 

 Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE VREI 
TU 6, prima dată se consumă 2000 MB trafic de net naţional şi apoi din cele 1500 de minute/SMS-
uri naţionale/MB trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 4000 MB trafic de 
net național şi apoi din cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național. 

 Minutele naţionale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în reţele naţionale (fix şi 
mobil), apeluri internaţionale în reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Elveţia, Vatican şi se vor deduce din unităţile incluse în cele 1500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 6 sau din cele 2500 de 
minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 8. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament, 100 minute pentru CE VREI TU 6, respectiv 
200 minute pentru CE VREI TU 8, se vor consuma pentru apeluri internaţionale în reţele fixe şi 
mobile către Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franţa, Germania, Italia, SUA şi Canada. 
1 minut naţional = 1 minut internaţional. 

 După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit 
reîncărcat (neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele 
standard în funcție de destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,486€/minut, 
Europa - alte rețele mobile 0,595€/minut, SUA, Canada - 0,595€/minut. Poți verifica încadrarea 
destinației internaționale apelate și tarifele standard aici. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici. 

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

o 0,21€/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,06€/SMS național; 
o 0,25€/1 MB pentru traficul de Internet; 
o 0,17€/MMS național; 

 Minutele nelimitate în reţea, precum şi unităţile Ce Vrei Tu incluse în abonament, nu pot fi 
consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video, se aplică tarifele standard: 
0,21 €/minut apel video în reţeaua Vodafone şi 0,29 €/minut apel video în reţelele naţionale. 

 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 epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea 
internetului este necesară o reîncărcare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 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. 

 Zonga - pachetele CE VREI TU oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică online de 
la artiști români. 

 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. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/apeluri-internationale/tarife-apeluri/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v118158.pdf
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente CE VREI TU (valabile de la 5 septembrie 2017 până la 25 martie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 
NATIONAL 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 1500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 100 minute internaționale pe mobil 
 2000 MB internet pe mobil 

8 € 

CE VREI TU 8 
NATIONAL 

 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4000 MB internet pe mobil 

10 € 

 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele 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. 

Abonament National 

Beneficiile incluse în abonamentele CE VREI TU 6 și CE VREI TU 8 sunt valabile doar în România. Pentru 
acest tip de abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea serviciului de roaming poate fi 
realizată doar cu schimbarea abonamentului. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de stiut 

Beneficiile naționale  
Minutele naţionale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în reţele naţionale (fix şi mobil), 
apeluri internaţionale în reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Suedia, Elveţia, Vatican şi se vor deduce din unităţile incluse în cele 1500 de minute/SMS-uri naţionale/MB 
trafic naţional pentru CE VREI TU 6 sau din cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic naţional pentru 
CE VREI TU 8.  
Ofertele sunt compuse din unități: minute naționale/MB/SMS-uri naționale, care se scad în ordinea efectuării 
lor din totalul unităților incluse. 1 MB = 1 minut = 1 SMS = o unitate 
Ordinea de consum a minutelor incluse este în conformitate cu eligibilitatea acestora în funcție de destinație: 
primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi minutele/SMS-urile naționale. 
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Detalii despre Internet pe mobil găsești aici, iar pentru setările de accesează: www.vodafone.ro/setari 
Informații despre procedurile de măsurare și gestionare a traficului de internet pot fi accesate aici. 
Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE VREI TU 6, 
prima dată se consumă 2000 MB trafic de net naţional şi apoi din cele 1500 de minute/SMS-uri naţionale/MB 
trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 4000 MB trafic de net național şi apoi din 
cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național. 
După epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea internetului este 
necesară o reîncărcare. 
Roaming în Spațiul Economic European  
Pentru abonamentul CE VREI TU 6  ;i CE VREI TU 8 nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea 
serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 
Beneficii internaționale  
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament, 100 minute pentru CE VREI TU 6, respectiv 200 
minute pentru CE VREI TU 8, se vor consuma pentru apeluri internaţionale în reţele fixe şi mobile către 
Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Spania, Portugalia, Ungaria, Franţa, Germania, Italia, SUA şi Canada. 
După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit reîncărcat 
(neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele standard în funcție de 
destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,486€/minut, Europa - alte rețele mobile 
0,595€/minut, SUA, Canada - 0,595€/minut. Poți verifica încadrarea destinației internaționale apelate și 
tarifele standard aici. 
Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații internaționale,cu 
excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici. 
Tarife la depășire   
Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în oferte se aplică următoarele 
tarife: 

 0,21€ / minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 

 0,06€ / SMS național; 

 0,25€ / 1 MB pentru traficul de Internet; 

 0,17€ / MMS național. 

Minutele nelimitate în reţea, precum şi unităţile CE VREI TU incluse în abonament, nu pot fi consumate 
pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele standard: 0,21€ / minut apel 
video în reţeaua Vodafone şi 0,29€ / minut apel video în reţelele naţionale. 
Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri 
– detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 
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. 
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. 
Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 
Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/apeluri-internationale/tarife-apeluri/index.htm
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v118158.pdf
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamentele EASY (valabile până la 18 iunie 2014) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

EASY 7 

 1100 minute în rețea 
 nelimitat SMS-uri în rețea 
 110 minute naționale și internaționale fix și mobil / SMS-uri 
naționale 
 25 MB internet pe mobil 
 + 25 MB bonus dublu net 

7 EUR 

EASY 9 

 1500 minute în rețea 
 nelimitat SMS-uri în rețea 
 150 minute naționale și internaționale fix și mobil / SMS-uri 
naționale 
 50 MB internet pe mobil 
 + 50 MB bonus dublu net 

9 EUR 

 
 

Bine de știut: 

 Bonusul "SMS nelimitat în reţea" se acordă lunar, pe toată perioada contractuală, pentru contracte 
încheiate pe o perioada de 1 sau 2 ani. 

 Bonusul “Dublu Net” se activeaza prin apel la *100#: 
o Pas 1: apel *100# 
o Pas 2: selectare ramura “Internet” 
o Pas 3: selectare bonus 
o Pas 4: confirmare bonus 

 Bonusul se acordă lunar, pentru contracte noi și reînnoiri pe 1 an sau 2 ani, nu se reporteaza si este 
valabil pe toata perioada contractuală. 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, 
Vatican si pentru apeluri internationale in retele fixe si mobile din Marea Britanie, Spania, Portugalia, 
Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 minut național = 1 minut internațional). 

 Minutele naționale pot fi folosite ca SMS-uri naționale (1 minut național = 1 SMS național). 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 7,2 Mbps. 

 Ordine de consum: după epuizarea minutelor în rețea incluse în abonament, pentru apelurile în 
rețeaua Vodafone se vor consuma minutele naționale disponibile. 

 Tarifele după depăşirea minutelor, SMS-urilor şi traficului incluse în abonament sunt: 
o 0,148 €/minut pentru apeluri în rețea; 
o 0,21 €/minut pentru apeluri naționale; 
o 0,062 €/SMS național; 
o 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale; 
o 0,062 €/MB pentru traficul de Internet; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament.  

 Pentru abonamentul EASY 9 "Fără Telefon" se acordă lunar: minute si SMS-uri nelimitate în reţea 
si SMS-uri nelimitate în orice reţea naţională. 
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 Pentru abonamentele de tip "Fără Telefon" nu se poate achiziţiona telefon la preţ promoţional, pe 
toată perioada contractuală. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Pentru abonamentele promoţionale EASY nu se acordă minute de loialitate. 

 Oferta este valabilă pentru contracte noi sau reînnoiri de contract, încheiate 1 sau 2 ani. 

 Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA 
 
 

 

Abonamentele EASY (valabil până la 13 noiembrie 2014) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

EASY 7 

 Nelimitat minute/SMS-uri în rețea 
 125 minute naționale și internaționale fix și mobil / SMS-uri 
naționale 
 50 MB internet pe mobil 
 

7 EUR 

 

 

 

Bine de știut: 

 Bonusul "SMS nelimitat în reţea" se acordă lunar, pe toată perioada contractuală, pentru contracte 

încheiate pe o perioada de 1 sau 2 ani. 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, 
Vatican si pentru apeluri internationale in retele fixe si mobile din Marea Britanie, Spania, Portugalia, 
Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 minut național = 1 minut internațional). 

 Minutele naționale pot fi folosite ca SMS-uri naționale (1 minut național = 1 SMS național). 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 43,2 Mbps. 

 Ordine de consum: după epuizarea minutelor în rețea incluse în abonament, pentru apelurile în 
rețeaua Vodafone se vor consuma minutele naționale disponibile. 

 Tarifele după depăşirea minutelor, SMS-urilor şi traficului incluse în abonament sunt: 
o 0,21 €/minut pentru apeluri naționale; 
o 0,062 €/SMS național; 
o 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale; 
o 0,75 €/ 50MB pentru traficul de Internet; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament.  
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 Pentru abonamentul EASY 7 "Fără Telefon" se acordă lunar următoarele bonusuri: SMS-uri 
nelimitate în orice reţea naţională, 100 de minute naţionale și internaţionale fix și 200 MB trafic 
național de internet pe mobil. 

 Pentru abonamentele de tip "Fără Telefon" nu se poate achiziţiona telefon la preţ promoţional, pe 
toată perioada contractuală. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Pentru abonamentele promoţionale EASY nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre 
beneficiile programului de loialitate aici. 

Preţurile sunt exprimate în euro şi conţin TVA. 
 

 

Abonamente EASY (valabile până la 2 aprilie 2015) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

EASY 7 

 Nelimitat minute si SMS-uri  în rețea  
 125 minute nationale/internationale fix  
    din care 50 de minute internationale pe mobil 
 50 MB internet pe mobil 
 

7 EUR 

EASY 7 fara telefon 

 Nelimitat minute si SMS-uri  în rețea  
 225 minute nationale/internationale fix  
 250 MB internet pe mobil 
 

7 EUR 

 

Bine de știut: 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, 
Vatican si pentru apeluri internationale in retele fixe si mobile SUA si Canada (1 minut național = 1 
minut internațional). 

 Minutele internationale pe mobil pot fi folosit pentru apeluri catre retele mobile din Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada. 

 Minutele naționale pot fi folosite ca SMS-uri naționale (1 minut național = 1 SMS național). 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 43.2 Mbps. 

 Ordine de consum: după epuizarea minutelor în rețea incluse în abonament, pentru apelurile în 
rețeaua Vodafone se vor consuma minutele naționale disponibile. 

 Tarifele după depăşirea minutelor, SMS-urilor şi traficului incluse în abonament sunt: 
o 0,21 €/minut pentru apeluri naționale; 
o 0,062 €/SMS național; 
o 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale; 
o 0,75 €/ 50MB pentru traficul de Internet; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 
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 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament.  

 Pentru abonamentul EASY 7 "Fără Telefon" se acordă lunar următoarele bonusuri: SMS-uri 
nelimitate în orice reţea naţională, 100 de minute naţionale și internaţionale fix și 200 MB trafic 
național de internet pe mobil. 

 Pentru abonamentele de tip "Fără Telefon" nu se poate achiziţiona telefon la preţ promoţional, pe 
toată perioada contractuală. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Pentru abonamentele promoţionale EASY nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre 
beneficiile programului de loialitate aici. 

 Oferta este valabilă pentru contracte noi sau reînnoiri de contract, încheiate pe 1 sau 2 ani, până 
la 2 aprilie 2015 

Preţurile sunt exprimate în euro şi conţin TVA. 
 

Abonamente SMART (valabile până la 14 iunie 2015) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART 9 

 Nelimitat minute in retea si SMS-uri nationale 
 150 minute nationale/internationale fix  
    din care 75 de minute internationale pe mobil 
 150 MB internet pe mobil 
Bonusul NET și minute/SMS-uri naționale 
NELIMITATE în Supernet™ 4G 

9 EUR 

SMART 11 

 Nelimitat minute in retea si SMS-uri nationale 
 300 minute nationale/internationale fix  
    din care 100 de minute internationale pe mobil 
 300 MB internet pe mobil 
Bonusul NET și minute/SMS-uri naționale 
NELIMITATE în Supernet™ 4G 

11 EUR 

SMART 13 

 Nelimitat minute in retea si SMS-uri nationale 
 400 minute nationale/internationale fix  
    din care 150 de minute internationale pe mobil 
 500 MB internet pe mobil 
Bonusul NET și minute/SMS-uri naționale 
NELIMITATE în Supernet™ 4G 

13 EUR 

SMART 15 

 Nelimitat minute in retea si SMS-uri nationale 
 500 minute nationale/internationale fix  
    din care 150 de minute internationale pe mobil 
 1 GB internet pe mobil 
Bonusul NET și minute/SMS-uri naționale 
NELIMITATE în Supernet™ 4G 

15 EUR 

SMART 8 fara telefon 

 Nelimitat minute in retea si SMS-uri nationale 
 500 minute nationale/internationale fix  
    din care 100 de minute internationale pe mobil 
 500 MB internet pe mobil 
Bonusul NET și minute/SMS-uri naționale 
NELIMITATE în Supernet™ 4G 

8 EUR 
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Bine de știut 

 Bonusul NET și minute/SMS-uri naționale NELIMITATE în Supernet™ 4G (sau „YouTube nelimitat”) 
se activează prin apel la *100# în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. 
Acesta include trafic național de internet nelimitat pe mobil și minute/SMS-uri naționale, se acordă 
o singură dată și este valabil 2 luni. 

o Pas 1: apel *100# 
o Pas 2: selectare ramura “Internet” 
o Pas 3: selectare ofertă 
o Pas 4: confirmare ofertă 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 75 Mbps pentru abonamentul SMART 9 
şi de până la 100 Mbps pentru abonamentele SMART 11, SMART 13 si SMART 15. 

 Toatele abonamentele SMART permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Bonusul "SMS nelimitat în orice rețea" se acordă lunar, pe toată perioada contractuală, pentru 
contracte încheiate pe o perioadă de 1 an sau 2 ani. SMS-urile pot fi folosite în rețeaua Vodafone 
și în alte rețele naționale mobile. 

 Minutele internaționale pe mobil pot fi folosite pentru apeluri către rețele mobile din Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Ungaria, Franța, Germania, Italia, SUA și Canada. În cazul nefolosirii minutelor 
internaționale pe mobil incluse în abonament, acestea pot fi utilizate pentru convorbiri în rețelele 
naționale sau internaționale fixe. După depășirea minutelor internaționale pe mobil se vor aplica 
tarifele corespunzătoare abonamentului. 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, 
Vatican, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 
minut național = 1 minut internațional). 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Tarifele după depăşirea minutelor și a traficului de internet incluse în abonament sunt:  
o 0,21 €/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o 0,75 €/50MB pentru traficul de Internet; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii complete aici. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Pentru abonamentele promoţionale SMART nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre 
beneficiile programului de loialitate aici. 

 Preţurile sunt exprimate în euro şi conţin TVA. 

 

Abonamente SMART  (valabile până la 14 aprilie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm?icmp=lp-smart-international-binedestiut
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/alege-vodafone/programul-de-loialitate/index.htm?icmp=lp-smart-loyalty-binedestiut
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SMART 8 

 NELIMITAT minute in retea si SMS-uri nationale 
 500 minute nationale din care  
    50 de minute internationale pe mobil 
 250 MB internet pe mobil 
Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

7,74 € 

SMART 10 

 NELIMITAT minute in retea si SMS-uri nationale 
 NELIMITAT Vodafone Italia si Spania 
 1000 minute nationale din care 
    150 de minute internationale pe mobil 
 500 MB internet pe mobil 
Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

9,68 € 

SMART 11 

 NELIMITAT minute in retea si SMS-uri nationale 
 NELIMITAT Vodafone Italia si Spania 
 1500 minute nationale din care  
    150 de minute internationale pe mobil 
 750 MB internet pe mobil 
Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

10,65 € 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele SMART 10 și SMART 11 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps 
download și 50 Mbps upload. Abonamentul SMART 8 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până 
la 75 Mbps download și 35 Mbps upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile 
dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Bonusuri  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de știut 

 Bonusul „Net NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, 
în termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 2 luni. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
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o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 
secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 
o în cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute 

primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 75 Mbps pentru abonamentul SMART 8 
si de până la 100 Mbps pentru abonamentele SMART 10 si SMART 11. 

 Unitatea minimă de contorizare a traficului de internet este de 10 kb. 

 Toatele abonamentele SMART permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 SMS-urile nelimitate în orice rețea pot fi folosite în rețeaua Vodafone și în alte rețele naționale 
mobile. 

 Minutele internaționale pe mobil pot fi folosite pentru apeluri către rețele mobile din Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Ungaria, Franța, Germania, Italia, SUA și Canada. În cazul nefolosirii minutelor 
internaționale pe mobil incluse în abonament, acestea pot fi utilizate pentru convorbiri în rețelele 
naționale sau internaționale fixe. După depășirea minutelor internaționale pe mobil se vor aplica 
tarifele corespunzătoare abonamentului. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, 
Vatican, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 
minut național = 1 minut internațional). 

 Ai acces la un pachet special de minute și trafic de internet mobil în roaming, în 46 de țări, cu 
opțiunea Roaming pe Zi (2,99€/zi sau 9,68€/zi, în funcție de țara vizitată). La depășire, ai tarif unic 
de 5 cenți pe minut, SMS sau MB. 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Tarifele după depăşirea minutelor și a traficului de internet incluse în abonament sunt:  
o 0,21 €/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,17 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o pentru Smart 8 și Smart 10: 0,73 €/50MB pentru traficul de Internet, indiferent de traficul 

consumat din totalul de 50 MB, păstrând viteza de trafic. Pentru Smart 11: 1 €/100MB pentru 
traficul de Internet, indiferent de traficul consumat din totalul de 100 MB, păstrând viteza de 
trafic; 

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/roaming-pe-zi/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm?icmp=lp-smart-international-binedestiut
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 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii complete aici. 

 Minutele si SMS-urile incluse 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. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone SMART oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de 
muzică online de la artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus 
în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Pentru abonamentele promoţionale SMART nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre 
beneficiile programului de loialitate aici. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani și este valabilă 
de la 18 noiembrie 2015 până la 14 aprilie 2016, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SMART (valabile până la 15 iunie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART 10 

 NELIMITAT minute/SMS in retea  
 250 SMS-uri nationale 
 NELIMITAT Vodafone Italia si Spania 
 1000 minute nationale din care 
    150 de minute internationale pe mobil 
 500 MB internet pe mobil 
Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

9,68 € 

SMART 11 

 NELIMITAT minute/SMS in retea  
 250 SMS-uri nationale  
 NELIMITAT Vodafone Italia si Spania 
 1500 minute nationale din care  
    150 de minute internationale pe mobil 

10,65 € 

https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/alege-vodafone/programul-de-loialitate/index.htm?icmp=lp-smart-loyalty-binedestiut
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 750 MB internet pe mobil 
Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele SMART 10 și SMART 11 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 100 Mbps 
download și 50 Mbps upload. Abonamentul SMART 8 beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până 
la 75 Mbps download și 35 Mbps upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile 
dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Bonusuri  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

 

 

Bine de știut 

 Bonusul „Net NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, 
în termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 2 luni. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 
o în cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute 

primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 75 Mbps pentru abonamentul SMART 8 
si de până la 100 Mbps pentru abonamentele SMART 10 si SMART 11. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
http://www.vodafone.ro/acoperire
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 Unitatea minimă de contorizare a traficului de internet este de 10 kb. 

 Toatele abonamentele SMART permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 SMS-urile nelimitate în orice rețea pot fi folosite în rețeaua Vodafone și în alte rețele naționale 
mobile. 

 Minutele internaționale pe mobil pot fi folosite pentru apeluri către rețele mobile din Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Ungaria, Franța, Germania, Italia, SUA și Canada. În cazul nefolosirii minutelor 
internaționale pe mobil incluse în abonament, acestea pot fi utilizate pentru convorbiri în rețelele 
naționale sau internaționale fixe. După depășirea minutelor internaționale pe mobil se vor aplica 
tarifele corespunzătoare abonamentului. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, 
Vatican, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 
minut național = 1 minut internațional). 

 Ai acces la un pachet special de minute și trafic de internet mobil în roaming, în 46 de țări, cu 
opțiunea Roaming pe Zi (2,99€/zi sau 9,68€/zi, în funcție de țara vizitată). La depășire, ai tarif unic 
de 5 cenți pe minut, SMS sau MB. 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Tarifele după depăşirea minutelor și a traficului de internet incluse în abonament sunt:  
o 0,21 €/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,17 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o pentru Smart 8 și Smart 10: 0,73 €/50MB pentru traficul de Internet, indiferent de traficul 

consumat din totalul de 50 MB, păstrând viteza de trafic. Pentru Smart 11: 1 €/100MB pentru 
traficul de Internet, indiferent de traficul consumat din totalul de 100 MB, păstrând viteza de 
trafic; 

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii complete aici. 

 Minutele si SMS-urile incluse 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. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/roaming-pe-zi/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm?icmp=lp-smart-international-binedestiut
https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone SMART oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de 
muzică online de la artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus 
în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Pentru abonamentele promoţionale SMART nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre 
beneficiile programului de loialitate aici. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani și este valabilă 
de la 15 aprilie 2016 până la 15 iunie 2016, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SMART  (valabile până la 6 septembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART 9 

 NELIMITAT minute/SMS in retea  
 250 SMS-uri nationale 
 1000 minute nationale din care 
    150 de minute internationale pe mobil 
 500 MB internet pe mobil 
Activeaza Bye Bye Wi-Fi 
Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

9 € 

SMART 11 

 NELIMITAT minute/SMS in retea  
 250 SMS-uri nationale  
 NELIMITAT Vodafone Italia si Spania 
 1500 minute nationale din care  
    150 de minute internationale pe mobil 
 750 MB internet pe mobil 
Activeaza Bye Bye Wi-Fi 
 25 minute in Roaming 
 

10,65 € 

Viteze Internet pe mobil 
Abonamentele SMART 9 și SMART 11 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. 

Bye Bye Wi-Fi 
Activează Bye Bye Wi-Fi pentru abonamentul tău SMART și ai bonus primele 2 luni NET NELIMITAT 
național. După cele 2 luni ai 2GB la doar 3€/lună. Bye Bye Wi-Fi se activează din aplicația MyVodafone, 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/alege-vodafone/programul-de-loialitate/index.htm?icmp=lp-smart-loyalty-binedestiut
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secțiunea “Contul tău -> Bonusuri și opțiuni”, în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea 
contractului. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract 
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Bine de știut 

Bye Bye Wi-Fi include: 

- Bonus NET NELIMITAT național, care se acordă o singură dată și este valabil 2 luni de la activare.  

- 2GB la 3€/lună după expirarea bonusului, automat. Dezactivarea este gratuită și se face doar din contul 

tău MyVodafone. 

Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania": 

- include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din Vodafone Italia sau 

Vodafone Spania; 

- se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, secțiunea 

“Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau reînnoirea unui abonament 

de voce de minimum 10 euro; 

- este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 

nu este valabilă în roaming; 

- detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate găsești aici; 

Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. Viteza pentru traficul de internet pe mobil este 
de până la 100 Mbps pentru abonamentele. Unitatea minimă de contorizare a traficului de internet este de 
10 kb. 

Minutele internaționale pe mobil pot fi folosite pentru apeluri către rețele mobile din Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Ungaria, Franța, Germania, Italia, SUA și Canada. În cazul nefolosirii minutelor 
internaționale pe mobil incluse în abonament, acestea pot fi utilizate pentru convorbiri în rețelele naționale 
sau internaționale fixe. După depășirea minutelor internaționale pe mobil se vor aplica tarifele 
corespunzătoare abonamentului. Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru 
apeluri către destinații internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii 
aici. Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, Vatican, 
Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 minut național = 1 
minut internațional). 
Ai acces la un pachet special de minute și trafic de internet mobil în roaming, în 46 de țări, cu opțiunea 
Roaming pe Zi (2,99€/zi sau 9,68€/zi, în funcție de țara vizitată). La depășire, ai tarif unic de 5 cenți pe 
minut, SMS sau MB.Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul 
Roaming activat. Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti 
nicio taxă suplimentară cât timp eşti în România. 
Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi nu se 
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reportează. 
Tarifele după depăşirea minutelor și a traficului de internet incluse în abonament sunt: 
- 0,21 €/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
- 0,17 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
- 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile video în rețelele 
naționale; 
- 0,40 €/50MB pentru traficul de Internet, indiferent de traficul consumat din totalul de 50 MB, păstrând 
viteza de trafic; 
- internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 
Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 
În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 
Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de taxi), se 
vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii complete aici.Minutele si SMS-urile 
incluse 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. 
În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 
preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 
Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 
HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 
Zonga RO Music - pachetele Vodafone SMART oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică 
online de la artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament. 
Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este protejat 
antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva oricând serviciul 
din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 0,25€/lună (TVA inclus). 
Pentru abonamentele promoţionale SMART nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre beneficiile 
programului de loialitate aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. Oferta promoțională este 
disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani și este valabilă de la 16 iunie 2016 până la 6 
septembrie 2016, în limita stocului disponibil. Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamentele SMART (valabile până la 18 iunie 2014) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART 11  225 minute naționale și internaționale fix și mobil 11 EUR 
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 2000 minute în rețea 
 nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 150 MB internet pe mobil 
 + 150 MB bonus dublu net 

SMART 13 

 300 minute naționale și internaționale fix și mobil 
 nelimitat minute în rețea 
 nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 250 MB internet pe mobil 
 + 250 MB bonus dublu net 

13 EUR 

SMART 15 

 400 minute naționale și internaționale fix și mobil 
 nelimitat minute în rețea 
 nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 300 MB internet pe mobil 
 + 300 MB bonus dublu net 

15 EUR 

SMART 19 

 500 minute naționale și internaționale fix și mobil 
 nelimitat minute în rețea 
 nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 500 MB internet pe mobil 
 + 500 MB bonus dublu net 

19 EUR 

 
 

Aplicații incluse 

Ai acces la muzică și TV timp de 3 luni cu Zonga și Seenow, ai 5 GB spațiu de stocare în Vodafone Cloud 
și îți protejezi telefonul cu Vodafone Protect. 

 

Bine de știut: 

 Bonusul "SMS nelimitat în orice rețea" se acordă lunar, pe toată perioada contractuală, pentru 
contracte încheiate pe o perioadă de 1 an sau 2 ani. SMS-urile pot fi folosite în rețeaua Vodafone 
și în alte rețele naționale mobile. 

 Bonusul “NET fara limite” este gratuit, se acorda o singura data si este valabil 1 luna pentru 
abonamentele de tip SMART. Bonusul este disponibil pentru contracte incheiate pe o perioada de 
2 ani. 

 Bonusul “Dublu Net” se activeaza prin apel la *100#: 
o Pas 1: apel *100# 
o Pas 2: selectare ramura “Internet” 
o Pas 3: selectare bonus 
o Pas 4: confirmare bonus 

 Bonusul se acordă lunar, pentru contracte noi și reînnoiri pe 1 an sau 2 ani, nu se reporteaza si este 
valabil pe toata perioada contractuală. 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, 
Vatican si pentru apeluri internationale in retele fixe si mobile din Marea Britanie, Spania, Portugalia, 
Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 minut național = 1 minut internațional). 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 14,4 Mbps pentru abonamentele SMART 
11 si SMART 13 si de pana la 21.6 Mbps pentru abonamentele SMART 15 si SMART 19. 
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 Ordine de consum: după epuizarea minutelor în rețea incluse în abonament, pentru apelurile în 
rețeaua Vodafone se vor consuma minutele naționale disponibile. 

 Tarifele după depăşirea minutelor și a traficului de internet incluse în abonament sunt:  
o 0,148 €/minut pentru apeluri în rețea, fix și mobil; 
o 0,21 €/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o 0,75 €/50MB pentru traficul de Internet; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii complete aici. 

 Pentru abonamentul SMART 11 "Fără Telefon" se acordă lunar: minute si SMS-uri nelimitate în 
reţea si SMS-uri nelimitate in orice retea nationala.Pentru abonamentele de tip "Fără Telefon" nu 
se poate achiziţiona telefon la preţ promoţional, pe toată perioada contractuală. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Pentru abonamentele promoţionale SMART nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre 
beneficiile programului de loialitate aici. 

 Oferta este valabilă pentru contracte noi sau reînnoiri de contract, încheiate 1 sau 2 ani. 

 Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA 
 

 

Abonamentul SMART Online (valabil până la 18 iunie 2014) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART Online 

 1000 minute în rețea 
 nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 0,01 EUR fiecare minut național 
 1 GB internet pe mobil 
 Asistență online 
 Factura electronică 

11 EUR 

 
Bine de știut: 

 Bonusul "SMS nelimitat în orice rețea" se acordă lunar, pe toată perioada contractuală, pentru 
contracte încheiate pe o perioadă de 1 an sau 2 ani. SMS-urile pot fi folosite în rețeaua Vodafone 
și în alte rețele naționale mobile. 

 Bonusul “NET fara limite” este gratuit, se acorda o singura data si este valabil 1 luna pentru 
abonamentele de tip SMART. Bonusul este disponibil pentru contracte incheiate pe o perioada de 
2 ani. 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 21.6 Mbps. 

 Ordine de consum: după epuizarea minutelor în rețea incluse în abonament, pentru apelurile în 
rețeaua Vodafone se vor consuma minutele naționale disponibile. 

 Tarifele după depăşirea minutelor și a traficului de internet incluse în abonament sunt:  
o 0,01 €/minut pentru apeluri în rețea, fix și mobil; 
o 0,01 €/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 
o 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
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o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 
video în rețelele naționale; 

o 0,01 €/MB pentru traficul de Internet; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de 
taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii complete aici. 

 Cu acest abonament, serviciul de asistență poate fi accesat exclusiv prin Chat sau la numărul *555 
cu acces direct la operator (0,68 €/apel). De asemenea, pentru a afla informațiile de care ai nevoie 
și pentru a face modificări pentru numărul tău Vodafone, poți accesa oricând contul personal 
MyVodafone. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Pentru abonamentele promoţionale SMART nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre 
beneficiile programului de loialitate aici. 

 Oferta este valabilă pentru contracte noi sau reînnoiri de contract, încheiate 1 sau 2 ani. 

 Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA. 
 

Abonamentele SMART (valabile până la 13 noiembrie 2014) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART 9 

 150 minute naționale și internaționale fix și mobil 
 Nelimitat minute în rețea 
 Nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 150 MB internet pe mobil 
 

9 EUR 

SMART 11 

 300 minute naționale și internaționale fix și mobil 
 Nelimitat minute în rețea 
 Nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 300 MB internet pe mobil 
 

11 EUR 

SMART 13 

 400 minute naționale și internaționale fix și mobil 
 Nelimitat minute în rețea 
 Nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 500 MB internet pe mobil 
 

13 EUR 

SMART 15 Fotbal 

 300 minute naționale și internaționale fix și mobil 
 Nelimitat minute în rețea 
 Nelimitat SMS-uri în orice rețea 
 1 GB internet pe mobil 
 

 

 

      Recomanda SMART unui prieten si ai bonus lunar 500 MB, timp de 1 an. 
 
 

Aplicații incluse 

Abonamentele SMART 9, SMART 11 si SMART 13 beneficiaza de acces la muzică și TV timp de 3 luni cu 
Zonga și Seenow, 5 GB spațiu de stocare în Vodafone Cloud și Vodafone Protect varianta Basic gratuit 24 

https://www.vodafone.ro/myvodafone
https://www.vodafone.ro/myvodafone
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luni. Abonamentul Smart 15 Fotbal beneficiaza 5 GB spațiu de stocare în Vodafone Cloud, 24 luni acces 
gratuit la pachetul KOOLNET prin Seenow si Vodafone Protect – varianta Basic gratuit 24 luni. 
 
 

Bine de știut: 

 Bonusul de portare de 500 MB se acordă lunar, timp de 1 an, dacă ești abonat existent Vodafone și 
aduci, prin portare, un client nou care se abonează în reţeaua Vodafone pe o ofertă de tip SMART, cu 
un contract pe 2 ani. Bonusul se acordă pentru maximum 1 prieten/abonat nou adus în reţeaua Vodafone. 

 Bonusul "SMS nelimitat în orice rețea" se acordă lunar, pe toată perioada contractuală, pentru contracte 
încheiate pe o perioadă de 1 an sau 2 ani. SMS-urile pot fi folosite în rețeaua Vodafone și în alte rețele 
naționale mobile. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 43.2 Mbps pentru abonamentul SMART 9 şi 
de până la 100 Mbps pentru abonamentele SMART 11, SMART 13 si până la 75 Mbps pentru 
abonamentul SMART 15 Fotbal. 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele fixe 
din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elvetia, Vatican si 
pentru apeluri internationale in retele fixe si mobile din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, 
Franta, Germania, Italia, SUA si Canada (1 minut național = 1 minut internațional). 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi nu 
se reportează. 

 Tarifele după depăşirea minutelor și a traficului de internet incluse în abonament sunt: 

 0,21 €/minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 

 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 

 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale; 

 0,75 €/50MB pentru traficul de Internet; 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de taxi), se 

vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii complete aici. 
 Pentru abonamentele SMART 9 "Fără Telefon", SMART 11 "Fără Telefon", SMART 13 "Fără Telefon" 

se acordă lunar: 100 de minute naţionale și internaţionale fix și 200 MB trafic național de internet pe 
mobil. Pentru abonamentele de tip "Fără Telefon" nu se poate achiziţiona telefon la preţ promoţional, pe 
toată perioada contractuală. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 
preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 

 Pentru abonamentele promoţionale SMART nu se acordă minute de loialitate. Detalii despre beneficiile 

programului de loialitate aici. 
 Oferta este valabilă pentru contracte noi sau reînnoiri de contract, încheiate pe 1 sau 2 ani, până la 13 

noiembrie 2014 

 Preţurile sunt exprimate în euro şi conţin TVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm?icmp=lp-smart-international-binedestiut
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/alege-vodafone/programul-de-loialitate/index.htm?icmp=lp-smart-loyalty-binedestiut
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Abonament SMART 11 (valabil de la 20 noiembrie 2017 pana la 25 martie 2018) 

 
 

SMART 11 

Alege-ți la activare,o categorie de aplicații în care 
telefonul  nu consumă 
net:Social&Chat/Music/Maps 
2 GB internet pe mobil național și până la 3,08 GB 
în roaming SEE* 
NELIMITAT minute în orice rețea națională și în 
roaming SEE 
250 SMS-uri în orice rețea națională și în roaming 
SEE 
NELIMITAT minute și SMS-uri în rețea 
200 minute internaționale pe mobil 

11 EUR 

 

Beneficiile naționale din abonamente 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 Social&Chat / Video / 
Music / Maps Pass. 

Viteze Internet pe mobil   
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps upload. 
Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass și Maps Pass 

 trafic de internet în aplicațiile si website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, 
Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile de audio streaming 
(Apple Music, Tidal, Zonga) și în aplicațiile de navigație și hărți (Google Maps, Waze, Apple Maps) 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio streaming și social 
media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea opțiunilor 
este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Beneficiile naționale  

Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele standard: 
0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

https://www.vodafone.ro/roaming
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
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Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet 

Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un SIM 
4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar 
viteza maximă de upload este de până la 50 Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la consumarea a 
75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, în situația în care ai 
avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  

Abonamentele SMART oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 
Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 
utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de Utilizare 
Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming SEE. După 
depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare abonament se 
poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de aici. 

Aplicații și accesul la conținut 

Cu abonamentele SMART ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este protejat 
antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva oricând serviciul 
din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 0,40€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii similiare 
(care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează atunci când acesta 
este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi Condiţiile asigurării - 
detalii. 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  

Minutele nationale se pot consuma si pentru apeluri in internationale retele fixe din Austria, Belgia, Cipru, 
Danemarca, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ungaria, Vatican si retele fixe si mobile din SUA si Canada 

Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele SMART se vor consuma pentru apeluri în in retele 
mobile din Franta, Germania, Italia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Spania, Portugalia, Ungaria, SUA si 
Canada. Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament 
este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată - detalii. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum 

https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/roaming
https://www.vodafone.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
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Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse sunt 
următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,21€ / minut național; 

 0,06€ / SMS național; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în rețelele 
naționale/ 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea beneficiilor 
incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  

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. 

Alte informații utile  

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).  
Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul României cât și în Spațiul Economic European.Apelul 
către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.  
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri – 
detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până la 25 
martie 2018, în limita stocului disponibil.  
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 
 

Abonamentele RED (valabile până la 13 noiembrie 2014) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 19 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 500 minute internationale mobil 
 1 GB internet pe mobil 
 

19 EUR 

RED 19 fara telefon 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 500 minute internationale mobil 
 1 GB internet pe mobil 
 

15 EUR 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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RED 25 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 500 minute internationale mobil/in roaming 
 1.5 GB internet pe mobil national/in roaming 

25 EUR 

RED 25 Fotbal 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 500 minute internationale mobil 
 1.5 GB internet pe mobil  

25 EUR 

RED 39 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 1000 minute internationale mobil/in roaming 
 3 GB internet pe mobil national/in roaming  

39 EUR 

RED 49 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 1500 minute internationale mobil/in roaming 
 4.5 GB internet pe mobil national/in roaming 

49 EUR 

RED 59  

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 2000 minute internationale mobil/in roaming 
 6 GB internet pe mobil national/in roaming  

59 EUR 

 

      Recomanda RED unui prieten si ai bonus lunar 1 GB, timp de 1 an. 
 
 
 
Aplicații incluse 

 Pentru abonamentele RED 19 si RED 19 fara telefon: Muzică prin Zonga 3 luni, TV by Vodafone prin 
Seenow 3 luni, spațiu de stocare în Vodafone Cloud 15 GB & Vodafone Protect, soluția completă pentru 
protejarea telefonului 24 de luni. 

 Pentru abonamentul RED 25: Muzică prin Zonga 24 de luni, TV by Vodafone prin Seenow 24 de luni, 
spațiu de stocare în Vodafone Cloud 15 GB & Vodafone Protect, soluția completă pentru protejarea 
telefonului 24 de luni. 

 Pentru abonamentul RED 25 Fotbal: spațiu de stocare în Vodafone Cloud 15 GB, Vodafone Protect  
varianta Premium gratuit 24 luni &  24 luni acces gratuit la Pachetul KOOLNET din aplicatia Seenow cu 
acces la meciuri in direct si emisiuni sportive. 

 Pentru abonamentele RED 39 si RED 49: Muzică prin Zonga 24 de luni, TV by Vodafone prin Seenow 
24 de luni, spațiu de stocare în Vodafone Cloud 25 GB & Vodafone Protect, soluția completă pentru 
protejarea telefonului 24 de luni. 

 Pentru abonamentul RED 59: Muzică prin Zonga 24 de luni, TV by Vodafone prin Seenow 24 de luni, 
spațiu de stocare în Vodafone Cloud 50 GB & Vodafone Protect, soluția completă pentru protejarea 
telefonului 24 de luni. 

Bine de știut: 

 Bonusul de portare de 1 GB se acordă lunar, timp de 1 an, dacă ești abonat existent Vodafone și aduci, 
prin portare, un client nou care se abonează în reţeaua Vodafone pe o ofertă de tip RED, cu un contract 
pe 2 ani. Bonusul se acordă pentru maximum 1 prieten/abonat nou adus în reţeaua Vodafone. 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în reţeaua 
Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe 
din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
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Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican, SUA şi Canada (1 minut naţional 
= 1 minut internaţional). Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii internaţionale care nu sunt 

incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată - detalii. 
 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament se vor consuma pentru apeluri în reţele mobile 

din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele şi traficul de date în roaming incluse în abonamentele RED 25, RED 39, RED 49 şi RED 59 
sunt disponibile în ţările din zona Principală (Albania, Antilele Olandeze, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 
Cipru, Croaţia, Curacao, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Gibraltar, Grecia, 
Insulele Aland, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, 
Ungaria). Tarifele la depăşire sunt: 0,186 €/min, 0,062 €/MB. Apelurile primite nu sunt tarifate. SMS-urile 
se tarifează în roaming cu 0,062 €/SMS. Pentru ţările din zona Extinsă (Africa de Sud, Australia, Egipt, 
Ghana, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Nouă Zeelandă, Qatar, Singapore, SUA) minutele şi 
traficul de date incluse în abonament pot fi folosite pentru o taxă zilnică de 6 EUR/zi. Ţările incluse în 
zona Principală şi Extinsă pot suferi modificări. Minutele în roaming incluse în abonament sunt disponibile 
în străinătate pentru apeluri în ţara vizitată şi către România. Activarea serviciului de roaming nu se face 
automat, ci la cerere, în urmă evaluării riscului financiar. 

 Tariful la depăşire pentru internet pe mobil este de 1€/100 MB şi se aplică indiferent de traficul consumat 
din totalul de 100 MB, pastrând viteza de trafic. Viteza de navigare: până la 150 Mbps. Unitatea minimă 
de contorizare a traficului este de 10kb. 

 Accesul la viteză 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi 
un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 
medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din 
abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 

naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 
 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. 

 nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 
naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Traficul de internet pe mobil nu se reportează. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate, precum și trafic de internet mobil din abonamentul RED 19 sunt 

disponibile lunar în roaming cu opțiunea Roaming pe zi (3€/zi sau 6€/zi, în funcție de țara vizitată) -detalii. 
 Pentru abonamentul RED 19 în varianta "Fără Telefon" se acordă lunar discount de 4 euro la preţul 

abonamentului. Viteză de navigare pentru traficul de internet pe mobil este de până la 150 Mbps. În cazul 
în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la preț 
promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt sau 

pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația este 
disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce rezultă din 
folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat conform ofertei incluse 

în abonament -detalii. 
 Vodafone Cloud este un serviciu pentru salvarea fișierelor personale de pe smartphone, PC sau tabletă 

într-un loc centralizat și pentru accesarea lor de pe un dispozitiv compatibil. Pentru a putea folosi serviciul 
trebuie instalată aplicația Vodafone Cloud. Aplicația Vodafone Cloud este disponibilă doar pentru 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/roaming-pe-zi/index.htm
https://www.vodafone.ro/protect
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smartphone-uri și tablete cu sistem de operare Android. Traficul de date în rețeaua mobilă ce rezultă din 
folosirea aplicației este tarifat conform abonamentului de date atât național cât și în roaming. Mai multe 

informații aici 
 Vodafone Zonga - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga. Traficul asociat 

utilizării aplicației este inclus – detalii. 
 Vodafone Seenow - pachetele Vodafone RED oferă acces la aplicația Seenow care îți aduce pe tableta 

și pe smartphone-ul tău cele mai importante canale TV din România, precum și servicii de închiriere de 
filme premium, documentare, românești și multe altele. 

 Asigurarea mobilă inclusă în pachetele Vodafone RED 39 și Vodafone RED 59 este valabilă doar la 

achiziționarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul și doar dacă se semnează 
actul adițional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziționarea telefonului. Asigurarea mobilă 
oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcții similare, în cazul în care telefonul este distrus 
ca urmare a unui accident, potrivit condițiilor și descrierilor din Termenii și conditiile asigurării. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 
preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 
 

 
 
 
 
 

Abonamentele RED (valabile până la 4 decembrie 2014) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 19 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 1 GB internet pe mobil 
 

19 EUR 

RED 19 fara telefon 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 1 GB internet pe mobil 
 

15 EUR 

RED 25 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 1.5 GB internet pe mobil national/in roaming 

25 EUR 

RED 39 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 3 GB internet pe mobil national/in roaming  

39 EUR 

Bonus NELIMITAT net in Supernet 4G. Activeaza la *100# 

 

Aplicații incluse 

https://www.vodafone.ro/cloud
https://www.vodafone.ro/zonga
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 Pentru abonamentele RED 19 si RED 19 fara telefon: Muzică prin Zonga 3 luni, TV by Vodafone prin 
Seenow 3 luni, spațiu de stocare în Vodafone Cloud 15 GB & Vodafone Protect, soluția completă pentru 
protejarea telefonului 24 de luni. 

 Pentru abonamentul RED 25: Muzică prin Zonga 24 de luni, TV by Vodafone prin Seenow 24 de luni, 
spațiu de stocare în Vodafone Cloud 15 GB & Vodafone Protect, soluția completă pentru protejarea 
telefonului 24 de luni. 

 Pentru abonamentele RED 39: Muzică prin Zonga 24 de luni, TV by Vodafone prin Seenow 24 de luni, 
spațiu de stocare în Vodafone Cloud 25 GB & Vodafone Protect, soluția completă pentru protejarea 
telefonului 24 de luni. 

 

Bine de știut: 

 Bonusul “NELIMITAT net în SupernetTM 4G” se activează prin apel la *100#, în termen de 30 de zile de 
la activarea sau reînnoirea contractului. 

 Pas 1: apel *100# 

 Pas 2: selectare ramura “Internet” 

 Pas 3: selectare ofertă 

 Pas 4: confirmare ofertă 
Bonusul include trafic naţional nelimitat de internet pe mobil şi minute/SMS-uri naţionale nelimitate. 
Acesta se acordă o singură dată, și este valabil 2 luni pentru utilizatorii 3G şi 4 luni pentru utilizatorii 4G. 
Utilizatorii 4G sunt clienţii Vodafone care în perioada promoţiei achiziţionează şi folosesc un smartphone 
4G cu SIM 4G şi un abonament 4G. Utilizatorii 3G sunt clienţii care nu întrunesc condiţiile menţionate 
anterior. 
 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în reţeaua 
Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe 
din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican, SUA şi Canada (1 minut naţional 
= 1 minut internaţional). Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii internaţionale care nu sunt 

incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată - detalii. 
 Tariful la depăşire pentru internet pe mobil este de 1€/100 MB şi se aplică indiferent de traficul consumat 

din totalul de 100 MB, pastrând viteza de trafic. Viteza de navigare: până la 150 Mbps. Unitatea minimă 
de contorizare a traficului este de 10kb. 

 Accesul la viteză 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi 
un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 
medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din 
abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 

naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 
 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. 

 nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 
naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Traficul de internet pe mobil nu se reportează. 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/numerescurte
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 Minutele și SMS-urile nelimitate, precum și trafic de internet mobil din abonamentul RED 19 sunt 

disponibile lunar în roaming cu opțiunea Roaming pe zi (3€/zi sau 6€/zi, în funcție de țara vizitată) -detalii. 
 Pentru abonamentul RED 19 în varianta "Fără Telefon" se acordă lunar discount de 4 euro la preţul 

abonamentului. Viteză de navigare pentru traficul de internet pe mobil este de până la 150 Mbps. În cazul 
în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la preț 
promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt sau 

pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația este 
disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce rezultă din 
folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat conform ofertei incluse 

în abonament -detalii. 
 Vodafone Cloud este un serviciu pentru salvarea fișierelor personale de pe smartphone, PC sau tabletă 

într-un loc centralizat și pentru accesarea lor de pe un dispozitiv compatibil. Pentru a putea folosi serviciul 
trebuie instalată aplicația Vodafone Cloud. Aplicația Vodafone Cloud este disponibilă doar pentru 
smartphone-uri și tablete cu sistem de operare Android. Traficul de date în rețeaua mobilă ce rezultă din 
folosirea aplicației este tarifat conform abonamentului de date atât național cât și în roaming. Mai multe 

informații aici 
 Vodafone Zonga - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga. Traficul asociat 

utilizării aplicației este inclus – detalii. 
 Vodafone Seenow - pachetele Vodafone RED oferă acces la aplicația Seenow care îți aduce pe tableta 

și pe smartphone-ul tău cele mai importante canale TV din România, precum și servicii de închiriere de 
filme premium, documentare, românești și multe altele. 

 Asigurarea mobilă inclusă în pachetele Vodafone RED 39 și Vodafone RED 59 este valabilă doar la 

achiziționarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul și doar dacă se semnează 
actul adițional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziționarea telefonului. Asigurarea mobilă 
oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcții similare, în cazul în care telefonul este distrus 
ca urmare a unui accident, potrivit condițiilor și descrierilor din Termenii și conditiile asigurării. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unu i telefon la 
preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 
 
 

Abonamentele FAMILIA (valabile până la 14 decembrie 2014) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

EASY 7 Familia 

 Nelimitat minute in retea 
 Nelimitat SMS in orice retea 
 125 225 minute nationale si internationale fox 
 50 MB internet pe mobil 
 

7 EUR 

SMART 9 Familia 

 Nelimitat minute in retea 
 Nelimitat SMS in orice retea 
150  250 minute nationale si internationale fox 
 150 MB internet pe mobil 
 

9 EUR 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/roaming-pe-zi/index.htm
https://www.vodafone.ro/protect
https://www.vodafone.ro/cloud
https://www.vodafone.ro/zonga
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SMART 11 Familia 

 Nelimitat minute in retea 
 Nelimitat SMS in orice retea 
 300 400 minute nationale si internationale fox 
 300 MB internet pe mobil 
 

11 EUR 

SMART 13 Familia 

 Nelimitat minute in retea 
 Nelimitat SMS in orice retea 
 400 500 minute nationale si internationale fox 
 500 MB internet pe mobil 
 

13 EUR 

 
 

 Bonusul de 100 minute naţionale/internaţionale pe mobil se acordă doar pentru contracte noi sau reînnori 

pe o perioadă de 2 ani, cu abonamente Easy 7, Smart 9, Smart 11, Smart 13 tip Familia (minimum 2 

membri, maximum 5 membri pe același titular de cont). Bonusul se acordă lunar, pe toată perioada 

contractuală; traficul de internet bonus se consumă ulterior celui inclus în abonament și nu se reportează. 

 Pentru abonamentele tip Familia, se emite o singură factură pentru toate numerele incluse în grup, la 

aceeaşi dată de facturare. 

 Tarifele după depăşirea minutelor, SMS-urilor şi traficului incluse în abonamentul sunt: 

o 0,21 €/minut pentru apeluri naționale; 
o 0,062 €/SMS național; 
o 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale; 
o 0,75 €/ 50MB pentru traficul de Internet; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xxx (exemplu: numere de taxi), se 
vor scădea din minutele naționale incluse în abonament.  

 Pentru abonamentele de tip "Fără Telefon" nu se poate achiziţiona telefon la preţ promoţional, pe toată 
perioada contractuală. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 
preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 

Oferta valabilă în magazinele Vodafone și la partenerii autorizați pana la data de 14.12.2014. 

 
 

Abonamente „Pentru suporteri” (valabile până la 2 aprilie 2015) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

Smart 15 Fotbal 

 Nelimitat minute  în rețea  si SMS-uri naționala 
 400 minute nationale/internationale fix  
 1 GB internet pe mobil 
5 GB Vodafone Cloud 

15 EUR 
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RED 25 fotbal 

 Nelimitat minute/SMS-uri  în orice rețea naționala 
 1.5 GB internet pe mobil 
15 GB Vodafone Cloud 
Bonus Nelimitat Internet in Supernet 4G 

25 EUR 

 
 Bonusul “NELIMITAT Internet în SupernetTM 4G” (pentru RED 25 Fotbal) se activează prin apel la *100#, 

în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. 

o Pas 1: apel *100# 

o Pas 2: selectare ramura “Internet” 

o Pas 3: selectare ofertă 

o Pas 4: confirmare ofertă 

Bonusul include trafic de internet pe mobil naţional nelimitat pentru abonamentul RED 25. 

 Minutele naționale incluse în abonamentul SMART 15 Fotbal pot fi folosite și pentru apeluri internaționale 

către rețelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, 

Elvetia, Vatican, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franta, Germania, Italia, SUA si Canada 

(1 minut național = 1 minut internațional). Apelurile efectuate către numere scurte cu tarif normal de forma 

0219xxx (exemplu: numere de taxi), se vor scădea din minutele naționale incluse în abonament. Detalii 

complete aici. 

 Tarifele după depăşirea minutelor incluse în abonamentul SMART 15 Fotbal sunt: 0,21 €/minut pentru 

apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 0,174 €/MMS național și 0,434 €/MMS internațional; 0,21 €/minut 

pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile video în rețelele naționale; 

internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED 25 Fotbal se consumă pentru apeluri 

în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil), pentru apeluri internaţionale către 

reţelele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican şi către reţelele fixe şi 

mobile din SUA şi Canada (1 minut naţional = 1 minut internaţional). Tariful pentru apelurile efectuate 

către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de 

destinaţia apelată - detalii. 

 Tariful la depăşire pentru internet pe mobil este de 0,75€/50MB pentru SMART 15 Fotbal si 1€/100 MB 

pentru RED 25 Fotbal şi se aplică indiferent de traficul consumat din totalul de 50 MB sau, respectiv, 100 

MB, pastrând viteza de trafic. Viteza de navigare: până la 75 Mbps pentru SMART 15 Fotbal şi până la 

100 Mbps pentru RED 25 Fotbal. Unitatea minimă de contorizare a traficului este de 10kb. 

 Accesul la viteză 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi 

un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea incluse in RED 25 Fotbal: 

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

Până la această dată, apelurile către astfel de numere nu se scad din abonament și se taxează la 

tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în 

rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 

standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm?icmp=lp-smart-international-binedestiut#tab-1
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/numerescurte
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 Minutele internaționale și traficul de internet pe mobil nu se reportează. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 

preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 

acesta este de valoare mai mare. 

 Cu Vodafone Seenow ai acces 24 luni la pachetul KOOLNET. Vezi meciuri în direct, emisiuni sportive 

și meciuri înregistrate pe mobil, tabletă și laptop/PC. Traficul de internet pentru folosirea aplicației pe 

mobil este gratuit. 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt sau 

pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația este 

disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce rezultă din 

folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat conform ofertei incluse 

în abonament - detalii. 

 Vodafone Cloud este un serviciu pentru salvarea fișierelor personale de pe smartphone, PC sau tabletă 

într-un loc centralizat și pentru accesarea lor de pe un dispozitiv compatibil. Pentru a putea folosi serviciul 

trebuie instalată aplicația Vodafone Cloud. Aplicația Vodafone Cloud este disponibilă doar pentru 

smartphone-uri și tablete cu sistem de operare Android. Traficul de date în rețeaua mobilă ce rezultă din 

folosirea aplicației este tarifat conform abonamentului de date atât național cât și în roaming. Mai multe 

informații aici 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 

preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 

acesta este de valoare mai mare. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

Abonamente RED  (valabile până la 14 iunie 2015) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 19 

 Nelimitat min/SMS-uri în orice rețea naționala 
 250 minute internationale mobile 
 1.5 GB internet pe mobil  
Bonusul „Net NELIMITAT în Supernet™ 4G 

19 EUR 

RED 19 fara telefon 

 Nelimitat min/SMS-uri în orice rețea naționala 
 250 minute internationale mobile 
 1.5 GB internet pe mobil  
Bonusul „Net NELIMITAT în Supernet™ 4G 

15 EUR 

RED 25 

 Nelimitat min/SMS-uri în orice rețea naționala 
 250 minute internationale mobile 
 2 GB internet pe mobil  
Bonusul „Net NELIMITAT în Supernet™ 4G 

25 EUR 

RED 39 

 Nelimitat min/SMS-uri în orice rețea naționala 
 500 minute internationale mobile 
 3 GB internet pe mobil  
Bonusul „Net NELIMITAT în Supernet™ 4G 

39 EUR 

RED 49 

 Nelimitat min/SMS-uri în orice rețea naționala 
 1000 minute internationale mobile 
 4.5 GB internet pe mobil  
Bonusul „Net NELIMITAT în Supernet™ 4G 

49 EUR 

https://www.vodafone.ro/protect
https://www.vodafone.ro/cloud


 

59 

 

C2 General 

 
Informații complete 

 Bonusul „Net NELIMITAT în Supernet™ 4G (sau „YouTube nelimitat”)” se activează prin apel la 
*100#, în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. Acesta include trafic 
naţional nelimitat de internet pe mobil, se acordă o singură dată și este valabil 4 luni. 

o Pas 1: apel *100# 
o Pas 2: selectare ramura “Internet” 
o Pas 3: selectare ofertă 
o Pas 4: confirmare ofertă 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în 
reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Tariful la depăşire pentru internet pe mobil este de 1€/100 MB şi se aplică indiferent de traficul 
consumat din totalul de 100 MB, pastrând viteza de trafic. Viteza de navigare: până la 150 Mbps. 
Unitatea minimă de contorizare a traficului este de 10kb. 

 Accesul la viteză 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o Pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Traficul de internet pe mobil nu se reportează. 

 Ai acces la un pachet special de minute și trafic de internet mobil în roaming, în 45 de țări, cu 
opțiunea Roaming pe zi (3€/zi sau 6€/zi, în funcție de țara vizitată) - detalii. 

 Pentru abonamentul RED 19 în varianta "Fără Telefon" se acordă lunar discount de 4 euro la preţul 
abonamentului. Viteză de navigare pentru traficul de internet pe mobil este de până la 150 Mbps. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt 
sau pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația 
este disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce 
rezultă din folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat 
conform ofertei incluse în abonament -detalii. 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/roaming-pe-zi/index.htm
https://www.vodafone.ro/protect
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 Vodafone Zonga - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga. 

 Vodafone Seenow - pachetele Vodafone RED oferă acces la aplicația Seenow care îți aduce pe 
tableta și pe smartphone-ul tău cele mai importante canale TV din România, precum și servicii de 
închiriere de filme premium, documentare, românești și multe altele. 

 Asigurarea mobilă inclusă în pachetele Vodafone RED 39 și Vodafone RED 59 este valabilă doar 
la achiziționarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul și doar dacă se 
semnează actul adițional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziționarea telefonului. 
Asigurarea mobilă oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcții similare, în cazul în 
care telefonul este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condițiilor și descrierilor din Termenii 
și conditiile asigurării. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

Abonamente RED (valabile până la 1 octombrie 2015) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 79 

 Nelimitat min/SMS-uri în orice rețea naționala 
 2000 minute internationale mobile 
 8 GB internet pe mobil  
 300 minute efectuate si primite sau SMS-uri trimise 
si 1 GB in roaming  (tarif unic de 5 centi pe minut, 
SMS, MB la depasire) 
Bonusul 3 luni  „Net NELIMITAT în Supernet™ 4G 

79 EUR 

 
 

Viteze Internet pe mobil 

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 Mbps 

upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 

garantate. 

Bonus 

Bonusul „Net NELIMITAT” se activează prin apel la *100#, în termen de 60 de zile de la activarea sau 

reînnoirea contractului. Acesta include trafic nelimitat de internet pe mobil național și în roaming (UE și 

Turcia), se acordă o singură dată și este valabil 3 luni. Utilizarea bonusului „Net NELIMITAT” în roaming 

este posibilă doar în condițiile activării în prealabil a serviciului Roaming pe zi la *100# (2,99€/zi). Bonusurile 

disponibile în Roaming sunt destinate pentru utilizare în reţelele Vodafone şi ale Partenerilor din Zona 

Principală (vezi secţiunea "Unde e disponibil", de la Roaming pe Zi), pentru maximum 10 zile/luna de 

facturare. Dacă vei consuma mai mult de 10 zile în Roaming pe luna de facturare sau în afara reţelelor 

Vodafone şi ale Partenerilor, ne rezervăm dreptul de a aplica tarifele standard de Roaming Vodafone World, 

indiferent de existenţa unor beneficii neconsumate. 

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 
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poţi seta până la 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 

minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 

unilateral serviciile. 

Contract 

Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

 
Bine de stiut 

 Bonusul „Net NELIMITAT” se activează prin apel la *100#, în termen de 60 de zile de la activarea sau 

reînnoirea contractului. Acesta include trafic nelimitat de internet pe mobil național și în roaming (UE și 

Turcia), se acordă o singură dată și este valabil 3 luni. 

o Pas 1: apel *100# 

o Pas 2: selectare ramura “Internet” 

o Pas 3: selectare ofertă 

o Pas 4: confirmare ofertă 

 Utilizarea bonusului „Net NELIMITAT” în roaming este posibilă doar în condițiile activării în prealabil a 

serviciului Roaming pe zi la *100# (2,99€/zi). 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 

Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 

suplimentară cât timp eşti în România. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania": 

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din Vodafone Italia 

sau Vodafone Spania; 

o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau reînnoirea 

unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 

o nu este valabilă în roaming; 

o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate găsești aici; 

o în cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite 

mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în reţeaua 

Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe 

din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 

Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și mobile din SUA 

și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
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internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată 

- detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele 

mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 

Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în 

abonamente: 

o 1 €/100MB pentru traficul de Internet; 

o 0,434 €/MMS internațional; 

o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile video în 

rețelele naționale; 

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată; 

o roaming: 0,05€ pe minut/SMS/MB dacă ai activ serviciul Roaming pe Zi. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 

în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi 

un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

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

Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din abonament, ci au 

fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale și 0,062 €/SMS 

pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 

standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Abonamentul RED 79 includ beneficii lunare în roaming: minute pentru apeluri primite sau efectuate 

(către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către Romania și în țara vizitată) și trafic de internet 

pe mobil (în țara vizitată) în roaming. Lista de destinații eligibile (din UE și Turcia) și detalii complete aici. 

https://www.vodafone.ro/international
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
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La depășirea beneficiilor de roaming incluse în abonamente, se va aplica tariful de 0,05€, tarif unic pe 

minut de apel efectuat sau primit / SMS / MB. 

 Ai acces la un pachet special de minute și trafic de internet mobil în roaming, în 46 de țări, cu opțiunea 

Roaming pe zi (2.99€/zi sau 10€/zi, în funcție de țara vizitată) - detalii. 

 Pentru abonamentul RED 19 în varianta "Fără Telefon" se acordă lunar discount de 4 euro la preţul 

abonamentului. Viteză de navigare pentru traficul de internet pe mobil este de până la 150 Mbps. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 

preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 

acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele RED 19, RED 25, RED 49, RED 

65 Travel, RED 55 Travel și RED 79. 

 Seenow - oferă acces timp de 24 de luni la 58 de canale TV locale și internaționale și emisiuni 

înregistrate de la canale TV de top, pentru toate abonamentele începând cu RED 19. Traficul efectuat în 

aplicația Seenow se consumă din traficul inclus în abonament. 

 Zonga - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga Premium, cea mai mare 

colecţie de muzică online din România, artiști români și internaționali. Traficul efectuat în aplicația Zonga 

se consumă din traficul inclus în abonament. 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt sau 

pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația este 

disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce rezultă din 

folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat conform ofertei incluse 

în abonament -detalii. 

 Asigurarea mobilă inclusă în pachetele Vodafone RED 25, RED 49, RED 65 Travel, RED 55 Travel, 

RED 79 este valabilă doar la achiziționarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu 

abonamentul și doar dacă se semnează actul adițional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la 

achiziționarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcții 

similare, în cazul în care telefonul este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condițiilor și descrierilor 

din Termenii și conditiile asigurării. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/roaming-pe-zi/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/protect
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Abonamentele RED (valabile până la 18 iunie 2014) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 25 

 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea 
 250 minute internaționale mobil 
 400 MB internet pe mobil 
 + 400 MB bonus dublu net 

25 EUR 

RED 29 

 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea 
 500 minute internaționale mobil 
 1 GB internet pe mobil 
 + 1 GB bonus dublu net 

29 EUR 

RED 45 

 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea 
 1000 minute internaționale mobil 
 2 GB internet pe mobil 
 + 2 GB bonus dublu net 

45 EUR 

RED 59 

 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea 
 2000 minute internaționale mobil 
 3 GB internet pe mobil 
 + 3 GB bonus dublu net 

59 EUR 

 

Aplicații incluse 

Ai acces la muzică și TV timp de până la 24 luni cu Zonga și Seenow, spațiu de stocare în Vodafone Cloud 
și soluția completă pentru protejarea telefonului cu Vodafone Protect. 
 

Informații complete 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în 
reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican şi către reţelele 
fixe şi mobile din SUA şi Canada (1 minut naţional = 1 minut internaţional). Tariful pentru apelurile 
efectuate către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în 
funcţie de destinaţia apelată. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele şi traficul de date în roaming incluse în abonamentele RED 45 şi RED 59 sunt disponibile 
în ţările din zona Principală (Albania, Antilele Olandeze, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, 
Croaţia, Curacao, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Gibraltar, Grecia, 
Insulele Aland, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, 
Turcia, Ungaria). Tarifele la depăşire sunt: 0,186 €/min, 0,062 €/MB. Apelurile primite nu sunt 
tarifate. SMS-urile se tarifează în roaming cu 0,062 €/SMS. Pentru ţările din zona Extinsă (Africa de 
Sud, Australia, Egipt, Ghana, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Nouă Zeelandă, Qatar, 
Singapore) minutele şi traficul de date incluse în abonament se folosesc pentru o taxa zilnică de 6 
€/zi. Ţările incluse în zona Principală şi Extinsă pot suferi modificări. Minutele în roaming incluse în 
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abonament sunt disponibile în străinătate pentru apeluri în ţara vizitată şi către România. Activarea 
serviciului de roaming nu se face automat, ci la cerere, în urmă evaluării riscului financiar. 

 Tariful la depăşire pentru internet pe mobil este de 1€/100 MB şi se aplică indiferent de traficul 
consumat din totalul de 100 MB, pastrând viteza de trafic. Viteza de navigare: până la 43,2 Mbps 
pentru RED 25, până la 75 Mbps pentru RED 29 şi până la 100 Mbps pentru RED 45 şi RED 59. 
Unitatea minimă de contorizare a traficului este de 10kb. 

 Accesul la viteză 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la această dată, apelurile către astfel de numere nu se scad din abonament 
și se taxează la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale și 0,062 
€/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o Nu pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). Pentru MMS se aplică 
tarifele standard: 0,174 €/MMS (național) și 0,434 €/MMS (internațional). Pentru a beneficia 
de MMS-uri incluse, îți poți activa extraopțiuni dedicate. 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Minutele internaționale/în roaming și traficul de internet pe mobil nu se reportează. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate, precum și trafic de internet mobil din abonamentele RED 25 si RED 
29 sunt disponibile lunar în roaming, în 45 de țări, cu opțiunea Roaming pe zi (3€/zi sau 6€/zi, în 
funcție de țara vizitată). 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt 
sau pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația 
este disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce 
rezultă din folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat 
conform ofertei incluse în abonament. 

 Vodafone Cloud este un serviciu pentru salvarea fișierelor personale de pe smartphone, PC sau 

tabletă într-un loc centralizat și pentru accesarea lor de pe un dispozitiv compatibil. Pentru a putea 
folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Cloud. Aplicația Vodafone Cloud este disponibilă 
doar pentru smartphone-uri și tablete cu sistem de operare Android. Traficul de date în rețeaua 
mobilă ce rezultă din folosirea aplicației este tarifat conform abonamentului de date atât național cât 
și în roaming. 

 Vodafone Zonga - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga. Traficul 
asociat utilizării aplicației este inclus. 

 Asigurarea mobilă inclusă în pachetele Vodafone RED 45 și Vodafone RED 59 este valabilă doar 
la achiziționarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul și doar dacă se 
semnează actul adițional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziționarea telefonului. 
Asigurarea mobilă oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcții similare, în cazul în 
care telefonul este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condițiilor și descrierilor din Termenii 
și conditiile asigurării. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 Pachetele Vodafone RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta este valabilă pentru 
contractele noi, încheiate pe 1 sau 2 ani. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 
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Abonamentele “Fără telefon” (valabile până la 18 iunie 2014) 

 
Abonamentele fără telefon sunt soluția perfectă pentru tine dacă vrei: 

 să vorbești mai mult fără să-ți crești costurile 

 să dai oricât de multe SMS-uri 

 să ai un cost lunar mai mic 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

EASY 9 
fără telefon 

 nelimitat minute și SMS-uri în rețea 
 nelimitat SMS-uri naționale 
 200 minute naționale 
 50 MB internet pe mobil 
 + 50 MB bonus dublu net 

9 EUR 

SMART 11 
fără telefon 

 nelimitat minute și SMS-uri în rețea 
 nelimitat SMS-uri naționale 
 275 minute naționale 
 150 MB internet pe mobil 
 + 150 MB bonus dublu net 

11 EUR 

RED 29 
fără telefon 

 4 EUR reducere preț lunar abonament 
 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea 
 500 minute internaționale mobil 
 1 GB internet pe mobil 
 + 1 GB bonus dublu net 

25 EUR 

 

 

 

Abonamente RED  (valabile până la 14 aprilie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 13 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 1 GB internet pe mobil  
 150 minute internaționale pe mobil 
 Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
 Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

12,58 € 

RED 14 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 1,4 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
 Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

13,55 € 

RED 16 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 1,75 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
 Roaming pe Zi 2,99 €/zi 

15,48 € 
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Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele 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. 

Bonusuri  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 

 Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau 
opțiuni”, în termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include 
trafic nelimitat de internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 2 luni. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 
o în cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute 

primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în 
reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
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 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Ai acces la un pachet special de minute și trafic de internet mobil în roaming, în 46 de țări, cu 
opțiunea Roaming pe Zi (2,99€/zi sau 9,68€/zi, în funcție de țara vizitată) - detalii. 

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în 
abonamente:  

o pentru RED 13: 1 €/100MB pentru traficul de Internet, indiferent de traficul consumat din 
totalul de 100 MB, păstrând viteza de trafic. Pentru RED 14 și RED 16: 1 €/150MB pentru 
traficul de Internet, indiferent de traficul consumat din totalul de 150 MB, păstrând viteza de 
trafic; 

o 0,42 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată; 
o roaming: 0,05€ pe minut/SMS/MB dacă ai activ serviciul Roaming pe Zi. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil pentru RED 13, RED 14 și RED 16 este de până la 100 
Mbps. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/roaming-pe-zi/index.htm
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
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 Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de furnizare 
a serviciilor pot fi consultate aici. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai 
mare colecţie de muzică online din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se 
consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt 
sau pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația 
este disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce 
rezultă din folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat 
conform ofertei incluse în abonament -detalii. 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 
similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează 
atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Pachetele Vodafone RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională este 
disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

 

Abonamente RED  (valabile de la 15 aprilie 2016 până la 15 iunie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 13 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 1 GB internet pe mobil  
 150 minute internaționale pe mobil 
 Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
 25 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 50 MB în roaming 

13 € 

RED 16 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2 GB internet pe mobil  
 Bonus NET NELIMITAT 2 luni 
 250 minute internaționale pe mobil 
 25 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 50 MB în roaming 

16 € 

 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/protect
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
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Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Bonusuri  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 

Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 

termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 

internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 2 luni. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 

o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> 

“Opțiuni”, secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la 

achiziția sau reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 

o nu este valabilă în roaming; 

o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în 

reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 

mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile 

efectuate către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, 

în funcţie de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 

reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
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 Abonamentele RED 13 si RED 16 includ beneficii lunare în roaming: minute pentru apeluri primite 

sau efectuate (către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către Romania și în țara 

vizitată) și trafic de internet pe mobil (în țara vizitată) în roaming. Lista de destinații eligibile (din 

UE și Turcia) și detalii complete aici. La depășirea beneficiilor de roaming incluse în abonamente, 

se va aplica tariful de 0.08€/minut pentru minute efectuate, 0,05€/minut pentru minute primite si 

SMS-uri si 0.06€/MB, tarife percepute la depasirea beneficiilor incluse in abonament. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  

o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

o 0,05€ / minut național; 

o 0,03€ / SMS național; 

o 0,434€ / MMS internațional; 

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma 

înaintea beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet 

pe mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon 

compatibil şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  

o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, 

clinici medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au 

scăzut din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile 

în rețelele naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete 

aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 

tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video 

în rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil pentru RED 13 și RED 16 este de până la 150 Mbps. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui 

telefon la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără 

Telefon", chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, Vodafone oferă acces la 

numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai 

mare colecţie de muzică online din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se 

consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 

oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 

0,25€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având 

specificaţii similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se 

realizează atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi 

descrierilor din Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Pachetele Vodafone RED cu smartphone inclus sunt promoționale.  

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

 

Abonamente RED  (valabile de la 16 iunie 2016 până la 5 septembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 13 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania.  
 1 GB internet pe mobil  
 150 minute internaționale pe mobil 
 25 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 50 MB în roaming 

13 € 

RED 16 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 25 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 50 MB în roaming 

16 € 

 

Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
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Bye Bye Wi-Fi  
Activează Bye Bye Wi-Fi pentru abonamentul tău RED și ai: 

 Bonus NET NELIMITAT național în primele 3 luni 

 Dublul beneficiilor de Roaming incluse în abonament. 

După cele 3 luni ai 5GB la doar 5€/lună. Bye Bye Wi-Fi se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea 
“Contul tău -> Bonusuri și opțiuni”, în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informatii complete 

Bye Bye Wi-Fi include:  

o Bonus NET NELIMITAT național, care se acordă o singură dată și este valabil 3 luni de la 
activare. 

o Dublarea beneficiilor în Roaming. Acestea se dezactivează odată cu beneficiile de Roaming 
incluse în abonament sau la dezactivarea Bye Bye Wi-Fi. 

o 5GB la 5€/lună după expirarea bonusului, automat. Dezactivarea este gratuită și se face 
doar din contul tău MyVodafone. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în 
reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

https://www.vodafone.ro/myvodafone/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
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 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 La planurile tarifare speciale care includ beneficii sau extraopțiuni cu trafic de internet în roaming 
nu se trimit notificări cu privire la atingerea unor praguri valorice pentru serviciile de date în roaming. 

 Abonamentele RED 13 si RED 16 includ beneficii lunare în roaming: minute pentru apeluri primite 
sau efectuate (către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către Romania și în țara 
vizitată) și trafic de internet pe mobil (în țara vizitată) în roaming. Lista de destinații eligibile (din UE 
și Turcia) și detalii complete aici. La depășirea beneficiilor de roaming incluse în abonamente, se 
va aplica tariful de 0.08€/minut pentru minute efectuate, 0,05€/minut pentru minute primite si SMS-
uri si 0.06€/MB, tarife percepute la depasirea beneficiilor incluse in abonament. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  
o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet; 
o 0,05€ / minut național; 
o 0,03€ / SMS național; 
o 0,434€ / MMS internațional; 
o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil pentru RED 13 și RED 16 este de până la 150 Mbps. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai 
mare colecţie de muzică online din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se 
consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 
similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează 
atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente RED  (valabile de la 6 septembrie 2016 până la 14 noiembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 13 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania.  
 1 GB internet pe mobil  
 150 minute internaționale pe mobil 
 25 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 50 MB în roaming 

13 € 

RED 16 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 25 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 50 MB în roaming 

16 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Bye Bye Wi-Fi  
Activează Bye Bye Wi-Fi pentru abonamentul tău RED și ai: 

 Bonus NET NELIMITAT național în primele 3 luni 

 Dublul beneficiilor de Roaming incluse în abonament. 

După cele 3 luni ai 5GB la doar 5€/lună. Bye Bye Wi-Fi se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea 
“Contul tău -> Bonusuri și opțiuni”, în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
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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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informatii complete 

 Bye Bye WiFi include:  
o Bonus NET NELIMITAT național, care se acordă o singură dată și este valabil 3 luni de la 

activare. 
o 2GB la 3€/lună după expirarea bonusului. Dezactivarea este gratuită și se face doar din 

contul tău MyVodafone. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 

 Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone RED se consumă 
pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 La planurile tarifare speciale care includ beneficii sau extraopțiuni cu trafic de internet în roaming 
nu se trimit notificări cu privire la atingerea unor praguri valorice pentru serviciile de date în roaming. 

 Abonamentele RED 13 și RED 16 sunt eligibile pentru activarea ofertei alternative de roaming - 
Bonus exclusiv de Roaming -, la semnarea sau reînnoirea contractului, fără modificarea tarifului 
lunar al abonamentului. Beneficiile din Bonus Roaming se pot utiliza în ţările din Uniunea Europeană 
şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Turcia, Albania, în reţelele eligibile (rețeaua Vodafone 
şi Parteneri). Tarifele aplicabile la depăşirea beneficiilor din bonus: 0,08€/minut iniţiat şi 0,05€/minut 
primit sau SMS iniţiat şi 0,06€/MB. Tarifele speciale sunt valabile şi în ţări din afara UE (Africa de 
Sud, Australia, Egipt, Ghana, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Noua Zeelandă, Qatar, 
Singapore, SUA inclusiv Hawaii). Ai posibilitatea de a solicita oricând, gratuit, aplicarea tarifelor 
standard de roaming, fără modificarea cuantumului abonamentului. În acest caz, oferta alternativă 

https://www.vodafone.ro/myvodafone/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
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de roaming se va dezactiva în termen de o zi lucrătoare, cu împărțirea beneficiilor din oferta 
alternativă şi aplicarea tarifelor standard de la momentul activării acestora. În cazul în care nu se 
optează pentru activarea bonusului exclusiv de roaming la semnarea sau reînnoirea contractului, 
se vor aplica tarifele standard în roaming. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  
o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet; 
o 0,05€ / minut național; 
o 0,03€ / SMS național; 
o 0,434€ / MMS internațional; 
o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil pentru RED 13 și RED 16 este de până la 150 Mbps. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai 
mare colecţie de muzică online din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se 
consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 
similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează 
atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente RED (valabile de la 15 noiembrie 2016 până la 31 decembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 14 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania.  
 2 GB internet pe mobil  
 300 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 100 MB în roaming 

14 € 

RED 17 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 3 GB internet pe mobil  
 600 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 100 MB în roaming 

17 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Bonus “Social Media nelimitat”  

 bonusul este activat automat în momentul semnării sau reînnoirii contractului. 

 bonusul include trafic naţional de internet nelimitat pentru aplicaţiile şi website-urile de socializare 
(Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, 
Viber și Message+) pentru 24 de luni. Lista este dinamică, putând fi modificată ca urmare a 
condiţiilor tehnice sau comerciale impuse de furnizori. Consultă lista şi condiţiile ofertei pe: 
www.vodafone.ro/socialmedianelimitat. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor din aplicaţiile şi website-urile de socializare nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
bonusurilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Promoțional, NET NELIMITAT national 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/staging/www.vodafone.ro/socialmedianelimitat
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-la abonamentele RED 14 și RED 17 ai 3 luni de net nelimitat national 
-bonusul de net nelimitat național este activat automat. 
-bonusul de net nelimitat național este disponibil pentru contractele noi sau reînnoirile de contract incheiate 
pe 2 ani 
-dezactivarea bonusului de net nelimitat duce la dezactivarea bonusului “Social Media Nelimitat”. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informatii complete 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 

 Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone RED se consumă 
pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 La planurile tarifare speciale care includ beneficii sau extraopțiuni cu trafic de internet în roaming 
nu se trimit notificări cu privire la atingerea unor praguri valorice pentru serviciile de date în roaming. 

 Abonamentele RED 14 și RED 17 includ beneficii lunare în roaming: minute pentru apeluri primite 
sau efectuate (către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către Romania și în țara 
vizitată) și trafic de internet pe mobil (în țara vizitată) în roaming. Lista de destinații eligibile (din UE 
și Turcia) și detalii complete aici. La depășirea beneficiilor de roaming incluse în abonamente, se 
va aplica tariful de 0.08€/minut pentru minute efectuate, 0,05€/minut pentru minute primite si SMS-
uri si 0.06€/MB, tarife percepute la depasirea beneficiilor incluse in abonament. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  
o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet; 
o 0,05€ / minut național; 
o 0,03€ / SMS național; 
o 0,434€ / MMS internațional; 
o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
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 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil pentru abonamentele RED 14 și RED 17 este de până la 
150 Mbps 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 Pachetul Divertisment Promo (4€/lună) este inclus și beneficiază, promoțional, de 100% discount 

pentru toată perioada contractuală. Acesta include: canale TV, emisiuni înregistrate, filme la cerere 
și muzică online de la artiști locali (prin aplicația de streaming audio furnizată de partenerul 
Vodafone). Accesul la conținut este disponibil prin aplicația de streaming Vodafone 4GTV+. Contul 
devine activ de la data înregistrării în aplicație. Termenii și condițiile aplicației pot fi consultate 
aici.Detalii despre partenerii Vodafone pe http://4gtvplus.vodafone.ro. Sectiunile contra cost ale 
serviciului Vodafone 4GTV+ sunt evidențiate specific sau restricționate. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai 

mare colecţie de muzică online din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se 
consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 

similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează 
atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://4gtvplus.vodafone.ro/terms
http://4gtvplus.vodafone.ro/
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
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 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Pachetele Vodafone RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională este 
disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente RED (valabile de la 1 ianuarie 2017 până la 5 aprilie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 14 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania.  
 2 GB internet pe mobil  
 300 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 100 MB în roaming 

13,89 € 

RED 17 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 3 GB internet pe mobil  
 600 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate și primite sau 
SMS-uri trimise în roaming 
 100 MB în roaming 

16,86 € 

 

Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Bonus “Social Media nelimitat”  

 bonusul este activat automat în momentul semnării sau reînnoirii contractului. 

 bonusul include trafic naţional de internet nelimitat pentru aplicaţiile şi website-urile de socializare 
(Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, 
Viber și Message+) pentru 24 de luni. Lista este dinamică, putând fi modificată ca urmare a 
condiţiilor tehnice sau comerciale impuse de furnizori. Consultă lista şi condiţiile ofertei pe: 
www.vodafone.ro/socialmedianelimitat. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor din aplicaţiile şi website-urile de socializare nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
bonusurilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Promoțional, NET NELIMITAT national 

-la abonamentele RED 14 și RED 17 ai 3 luni de net nelimitat national 
-bonusul de net nelimitat național este activat automat. 
-bonusul de net nelimitat național este disponibil pentru contractele noi sau reînnoirile de contract incheiate 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/staging/www.vodafone.ro/socialmedianelimitat
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pe 2 ani 
-dezactivarea bonusului de net nelimitat duce la dezactivarea bonusului “Social Media Nelimitat”. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informatii complete 
Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 
Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 

o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 
secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 

 Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone RED se consumă 
pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Abonamentele RED 14 și RED 17 includ beneficii lunare în roaming: minute pentru apeluri primite 
sau efectuate (către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către Romania și în țara 
vizitată) și trafic de internet pe mobil (în țara vizitată) în roaming. Lista de destinații eligibile (din UE 
și Turcia) și detalii complete aici. La depășirea beneficiilor de roaming incluse în abonamente, se 
va aplica tariful de 0.08€/minut pentru minute efectuate, 0,05€/minut pentru minute primite si SMS-
uri si 0.06€/MB, tarife percepute la depasirea beneficiilor incluse in abonament. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  
o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet; 
o 0,05€ / minut național; 
o 0,03€ / SMS național; 
o 0,431€ / MMS internațional; 
o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
http://www.vodafone.ro/acoperire
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 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil pentru abonamentele RED 14 și RED 17 este de până la 
150 Mbps 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 Pachetul Divertisment Promo (3,96€/lună) este inclus și beneficiază, promoțional, de 100% 
discount pentru toată perioada contractuală. Acesta include: canale TV, emisiuni înregistrate, filme 
la cerere și muzică online de la artiști locali (prin aplicația de streaming audio furnizată de partenerul 
Vodafone). Accesul la conținut este disponibil prin aplicația de streaming Vodafone 4GTV+. Contul 
devine activ de la data înregistrării în aplicație. Termenii și condițiile aplicației pot fi consultate 
aici.Detalii despre partenerii Vodafone pe http://4gtvplus.vodafone.ro. Sectiunile contra cost ale 
serviciului Vodafone 4GTV+ sunt evidențiate specific sau restricționate. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga RO Music - pachetele Vodafone RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai 
mare colecţie de muzică online din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se 
consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 
similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează 
atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

https://www.vodafone.ro/numerescurte
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://4gtvplus.vodafone.ro/terms
http://4gtvplus.vodafone.ro/
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
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Abonamente RED (valabile de la 6 aprilie 2017 până la 18 iunie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 10 fara telefon 

Valabil si in Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania.Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 2 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
Adauga Social Media Nelimitat cu 1 euro/luna.  
 100 minute internaționale pe mobil 

10 € 

RED 14 

Valabil si in Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 2 GB internet pe mobil  
Adauga Social Media Nelimitat cu 1 euro/luna.  
 300 minute internaționale pe mobil 

14 € 

RED 17  

Valabil si in Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 3 GB internet pe mobil  
Adauga Social Media Nelimitat cu 1 euro/luna.  
 600 minute internaționale pe mobil 

17 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300Mbps download și 100Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  

Social Media Nelimitat 

 trafic național de internet nelimitat în aplicațiile și website-urile de socializare, cele de mesagerie și 
cele pentru apeluri de voce și apeluri video prin internet, valabil pentru 24 de luni, la un pret 
promotional de 1 euro/luna 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. Consultă lista și condițiile 
ofertei pe www.vodafone.ro/socialmedianelimitat 

 traficul efectuat prin accesarea link-urilor din aplicațiile și website-urile de socializare și cele de 
mesagerie nu este inclus 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
bonusurilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

https://www.vodafone.ro/socialmedianelimitat/
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Informatii complete 
- Beneficiile naționale din acest abonament (minute/ SMS-uri) pot fi consumate și în Roaming în țările din 
Spațiul Economic European (SEE): Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, 
Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, 
Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Spania, Suedia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, 
Islanda, Lichtenstein și Norvegia. 

 Promoțional, până la 14.06.2017 se oferă ca și bonus de date în Roaming în SEE echivalentul 
traficului național de date inclus în abonament; traficul de date activat prin alte opțiuni sau bonusuri 
nu se poate utiliza în Roaming. Tarifele la depășire în Roaming în SEE sunt cele reglementate 
conform Regulamentului de Roaming UE 531/ 2012 modificat. 

 Vodafone își rezervă dreptul sa aplice o suprataxă pentru utilizarea abuzivă sau anormală a 
serviciilor în Roaming, conform regulamentului de Roaming UE 531/ 2012 modificat și documentului 
CCP partea a 2-a. Activarea unui abonament cu acces la Serviciul de roaming inclus se face în 
urma evaluarii prealabile a riscului financiar de către Vodafone. 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale, cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  
o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet; 
o 0,05€ / minut național; 
o 0,03€ / SMS național; 
o 0,431€ / MMS internațional; 
o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
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o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate pana la 15 iunie 2017 
o nu este valabilă în roaming; 

 detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate găsești 
aici; În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui 
telefon la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără 
Telefon", chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 4GTV+ Viitorul televiziunii este aici 

 Ai acces la o colecție impresionantă de filme Hollywood si Festival, seriale, documentare și muzică 
de cea mai bună calitate, precum și la canale TV, toate prin contul tău MyVodafone. Traficul efectuat 
în aplicația 4GTV+ se consumă din traficul inclus în abonament. Mai multe detalii la 
www.vodafone.ro/4gtvplus 

 HBO GO - Filmele vin cu tine oriunde: Ai 2 luni sa urmaresti serialele originale HBO GO, filme de 
success, comedii, documentare – ori de câte ori şi oriunde doreşti. Traficul efectuat în aplicația HBO 
GO se consumă din traficul inclus în abonament. Mai multe detalii la www.vodafone.ro/hbogo 

 Zonga RO Music – ai acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai mare colecţie de muzică online 
din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în 
abonament. Mai multe detalii la www.vodafone.ro/zonga 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 
similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează 
atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente RED (valabile de la 19 iunie 2017 până la 3 septembrie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://www.vodafone.ro/4gtvplus
http://www.vodafone.ro/hbogo
http://www.vodafone.ro/zonga
https://www.vodafone.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
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RED 11 fara telefon 

Valabil si in Roaming UE 
 Social Pass inclus 
 Video Pass testeaza 2 luni 
 5 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 300 minute internaționale pe mobil 

11 € 

RED 11 

Valabil si in Roaming UE 
 adauga Social Pass la 1 euro/luna  
 Video Pass testeaza 1 luna 
 1 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 150 minute internaționale pe mobil 

11 € 

RED 13 

Valabil si in Roaming UE 
 Social Pass inclus 
 Video Pass testeaza 2 luni 
 2 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 300 minute internaționale pe mobil 

13 € 

RED 15 

Valabil si in Roaming UE 
 Social Pass inclus 
 Video Pass testeaza 2 luni 
 3 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 300 minute internaționale pe mobil 

15 € 

RED 18 

Valabil si in Roaming UE 
 Social Pass inclus 
 Video Pass testeaza 2 luni 
 4 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

18 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300Mbps download și 100Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  

Social Pass și Video Pass 

 trafic național de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, Netflix, Vimeo, 
HBO GO, 4GTV+) și în aplicațiile și website-urile de social media (Facebook, Facebook Messenger, 
Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Snapchat, Tumblr și Viber) 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de video streaming și 
social media nu este inclus. 
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 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
bonusurilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informatii complete 

• Conform Regulament UE 531/2012 si Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (voce, 

SMS, date) pot fi utilizate și în tarile din Spatiul Economic European (S.E.E. – Uniunea Europeană, 

Islanda, Lichtenstein, Norvegia), cu aplicarea Politicii de Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming 

reglementate si a limitei pentru consumul de date in roaming SEE (detalii in documentul CCP 2 si TCG). 

Dupa depasire se aplica Suprataxa reglementată si/sau tariful național la depășire.  

• Vodafone își rezervă dreptul sa aplice o suprataxă pentru utilizarea abuzivă sau anormală a 

serviciilor în Roaming, conform regulamentului de Roaming UE 531/ 2012 modificat și documentului CCP 

partea a 2-a. Activarea unui abonament cu acces la Serviciul de roaming inclus se face în urma evaluarii 

prealabile a riscului financiar de către Vodafone. 

• Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 

Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și mobile din SUA și 

Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii 

internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată - 

detalii. 

• Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 

reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

• Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale, cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

• Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente: 

o 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

o 0,05€ / minut național; 

o 0,03€ / SMS național; 

o 0,431€ / MMS internațional; 

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 

rețelele naționale; 

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

• Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma 

înaintea beneficiilor incluse în abonament. 

• În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 

în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

• Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon 

compatibil şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

• Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din abonament, ci 
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au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale și 0,062 €/SMS pentru 

SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 

standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

• Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

• detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate găsești 

aici; În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 

la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar 

dacă acesta este de valoare mai mare. 

• În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

• Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

• 4GTV+, viitorul televiziunii este aici - ai acces la o colecție impresionantă de filme Hollywood si 

Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, precum și la canale TV, toate prin 

contul tău MyVodafone. Traficul efectuat în aplicația 4GTV+ se consumă din traficul inclus în abonament. 

Mai multe detalii la www.vodafone.ro/4gtvplus 

• Netflix – la abonamentele RED 15 si RED 18 ai 6 luni acces la cele mai populare emisiuni TV și 

filme, seriale originale Netflix premiate și o secțiune dedicată exclusiv copiilor. Sigur toată lumea are ceva 

de văzut! Traficul efectuat în aplicația Netflix se consumă din traficul inclus în abonament. 

• HBO GO - Filmele vin cu tine oriunde: Ai 2 luni sa urmaresti serialele originale HBO GO, filme de 

success, comedii, documentare – ori de câte ori şi oriunde doreşti. Traficul efectuat în aplicația HBO GO 

se consumă din traficul inclus în abonament. Mai multe detalii la www.vodafone.ro/hbogo 

• Zonga RO Music – ai acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai mare colecţie de muzică online 

din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în 

abonament. Mai multe detalii la www.vodafone.ro/zonga 

• Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva oricând 

serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 0,40€/lună 

(TVA inclus). 

• Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 

similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează atunci 

când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi 

Condiţiile asigurării - detalii. 

• Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 
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• Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente RED (valabile de la 4 septembrie 2017 până la 19 noiembrie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 13 

Valabil si in Roaming SEE 
 Music Pass inclus  
 adauga Social&Chat Pass la 1 euro/luna 
 adauga Video Pass la 5 euro/luna 
 2 GB internet pe mobil național și până la 2,84 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 300 minute internaționale pe mobil 
 4GTV si Disney – 24 de luni  

13 € 

RED 15 

Valabil si in Roaming SEE 
 Music Pass inclus  
 adauga Social&Chat Pass la 1 euro/luna 
 adauga Video Pass la 5 euro/luna 
 3 GB internet pe mobil național și până la 3,27 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 300 minute internaționale pe mobil 
 4GTV si Disney – 24 de luni 

15 € 

RED 18 

Valabil si in Roaming SEE 
 Music Pass inclus  
 Social&Chat Pass inclus 
 adauga Video Pass la 5 euro/luna 
 4 GB internet pe mobil național din care 3,93 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 600 minute internaționale pe mobil 
 4GTV si Disney – 24 de luni 

18 € 

* Beneficiile naționale din abonamente 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 Social & 
Chat /Video/Music Pass. 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  

Social & Chat Pass, Video Pass și Music Pass 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, Netflix, Vimeo, 4GTV+), 
în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, 
Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber) și în aplicațiile și website-urile de audio streaming 
(Apple Music, Tidal, Zonga) 
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 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video 
streaming și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

 

 

Informații complete 
 

Beneficiile naționale 

Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 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.  

 nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 

standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 

naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 

Internet 

Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 

SIM 4G.  

 

Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 

Mbps.  

 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la consumarea 

a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, în situația în 

care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 

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

 

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  

Abonamentele RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 

Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 

utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 

Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 

SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare 

abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de aici. 

 

Aplicații și accesul la conținut  

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/roaming
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Cu abonamentele RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii:  

 4GTV+ - viitorul televiziunii este aici. Cu 4GTV+ ai acces la o colecție impresionantă de filme 

Hollywood și Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, canale TV precum 

si la filmulete educative pentru copii, toate prin contul tău MyVodafone, pe 12 sau 24 luni.  

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 

oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 

0,40€/lună (TVA inclus).  

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 

similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). înlocuirea tefonului se realizează 

atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 

Termenii şi Condiţiile asigurării. 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament.  

 

Beneficii internaționale  

Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 

Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 

din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către alte 

destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată.  

 

Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele 

mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 

Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarifele standard - detalii aici. 

 

 

Tarife la depășire și ordinea de consum  

Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 

sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet;  

 0,05€ / minut național;  

 0,03€ / SMS național;  

 0,431€ / MMS internațional;  

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 

rețelele naționale/  

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată.  

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  

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.  

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Alte informații utile  

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). Accesul 

la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European (SEE). Apelul 

către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.  

 

În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri 

- detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici.  

 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani, în limita stocului 

disponibil. Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

Abonamente RED (valabile 20 noiembrie 2017-25 martie 2018) 
 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 13 

Valabil si in Roaming SEE 
Alege-ți la activare, o categorie de aplicații în care 
telefonul nu consuma net: 
Social&Chat/Music/Video/Maps 
 2,5 GB internet pe mobil național și până la 3,64 
GB în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 300 minute internaționale pe mobil 
 4GTV si Disney – 24 de luni  

13 € 

RED 15 

Valabil si in Roaming SEE 
 Ai incluse 3 categorii de aplicații în care telefonul nu 
consumă net: Social&Chat/Music/Video/Maps 
 3,5 GB internet pe mobil național și până la 4,20 
GB în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 300 minute internaționale pe mobil 
 4GTV si Disney – 24 de luni 

15 € 

RED 18 

Valabil si in Roaming SEE 
Ai incluse 3 categorii de aplicații în care telefonul nu 
consumă net: Social&Chat/Music/Video/Maps 
 4 GB internet pe mobil național din care 3,93 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 600 minute internaționale pe mobil 
 4GTV si Disney – 24 de luni 

18 € 

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps upload. 
Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass și Maps Pass  

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, Vimeo, 
4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, 
Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile de audio streaming (Apple Music, 
Tidal, Zonga) iar în curând în aplicațiile de navigație și hărți (Google Maps, Apple Maps, Waze) 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video streaming 
și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea opțiunilor 
este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Beneficiile naționale  
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele standard: 
0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un SIM 
4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la consumarea a 
75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, în situația în care ai 
avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
Abonamentele RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform Regulament 

https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
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UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi utilizate și în țările 
SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de Utilizare Rezonabilă a 
Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming SEE. După depășire se 
aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare abonament se poate verifica 
volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de aici. 

Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentele RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 4GTV+ - viitorul televiziunii este aici. Cu 4GTV+ ai acces la o colecție impresionantă de filme Hollywood și 
Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, canale TV precum si la filmulete 
educative pentru copii, toate prin contul tău MyVodafone, pe 12 sau 24 luni. Detalii 
la www.vodafone.ro/4gtvplus 

 Secure Net- 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este protejat 
antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva oricând serviciul din 
contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 0,40€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii similiare 
(care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează atunci când acesta 
este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi Condiţiile asigurării 
- detalii. 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile din 
SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către alte 
destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată 
- detalii. 

Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele mobile 
din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse sunt 
următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,05€ / minut național; 

 0,03€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în rețelele 
naționale/ 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

https://www.vodafone.ro/roaming
https://www.vodafone.ro/4gtvplus
https://www.vodafone.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
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Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea beneficiilor 
incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 

Alte informații utile  
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).  
Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European.Apelul 
către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri – 
detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până la 25 
martie 2018, în limita stocului disponibil. 

Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

Abonamente RED (valabile 26 martie – 17 iunie 2018) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 12 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 2,5 GB internet pe mobil național și 
până la 3,36 GB în roaming SEE* 
 200 minute internaționale pe mobil 
 1 categorie de aplicatii in care telefonul nu 
consuma net (alege dintre Social&Chat Pass, Music 
Pass, Maps Pass, Email Pass) 
 

12 € 

RED 14 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 3,5 GB internet pe mobil național și 
până la 3,92 GB în roaming SEE* 
 300 minute internaționale pe mobil 
 2 categorii de aplicatii in care telefonul nu 
consuma net (alege dintre Social&Chat Pass, Music 
Pass, Maps Pass, Email Pass, Video Pass) 

14 € 

RED 16 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 4 GB internet pe mobil național și 
până la 4,48 GB în roaming SEE* 
 400 minute internaționale pe mobil 
 3 categorii de aplicatii in care telefonul nu 
consuma net (alege dintre Social&Chat Pass, Music 
Pass, Maps Pass, Email Pass, Video Pass) 

16 € 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm


 

97 

 

C2 General 

RED 18 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 4,5 GB internet pe mobil național din care  
5,04 GB în roaming SEE* 
 600 minute internaționale pe mobil 
 4 categorii de aplicatii in care telefonul nu 
consuma net (alege dintre Social&Chat Pass, Music 
Pass, Maps Pass, Email Pass, Video Pass) 

18 € 

 
Viteze Internet pe mobil 
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 
 
Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass , Maps Pass si Email Pass 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, 
Vimeo, 4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook 
Messenger, Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile 
de audio streaming (Apple Music, Tidal, Zonga), in aplicatiile de navigatie si harti (Google Maps, 
Apple Maps, Waze) si in aplicatiile de e-mail(Gmail, Exchange, Yahoo). 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video 
streaming și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii.      

 
Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 
 

Informații complete 
 
Beneficiile naționale  
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 
naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/acoperire
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În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
Abonamentele RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 
Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 
utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 
Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 
SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare 
abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de aici. 
 
Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentele RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net- 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având specificaţii 

similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se realizează 
atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii. 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,05€ / minut național; 

 0,03€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale/ 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/roaming
https://www.vodafone.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
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Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 
 
Alte informații utile  
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).  
Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic 
European.Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 17 iunie 2018, în limita stocului disponibil. 
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile până la 14 aprilie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 19 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2,5 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate sau primite sau SMS-uri trimise 
    + 100 MB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

18,39 € 

SUPER RED 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 4 GB internet pe mobil 
 300 minute internaționale pe mobil 
 100 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 300 MB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

24,19 € 

SUPER RED 32 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 350 minute internaționale pe mobil 
 150 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 400 MB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

30,97 € 

SUPER RED 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 7 GB internet pe mobil 
 1000 minute internaționale pe mobil 
 200 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 600 MB în roaming 

47,42 € 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

SUPER RED 69 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 10 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 300 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 1 GB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

66,77 € 

SUPER RED 89 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 12 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 300 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 1,5 GB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

86,13 € 

SUPER RED 65 Travel 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 250 minute internaționale pe mobil 
 1000 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 1 GB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

62,90 € 

 
 

Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Bonusuri  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 3 luni. 
 
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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

 
Informații complete 



 

101 

 

C2 General 

 Bonusul “NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau 
opțiuni”, în termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include 
trafic nelimitat de internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 3 luni. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# - “Roaming și Internațional” - “Internațional” - “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, În termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 
o în cazul convorbirilor care depășesc 10.000 minute, cu un raport al minutelor inițiate/minute 

primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

 Minutele și SMS-urile naționale incluse în pachetele Vodafone SUPER RED se consumă pentru 
apeluri în rețeaua Vodafone (fix și mobil) și în rețelele naționale (fix și mobil). 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite și pentru apeluri internaționale către rețelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut național = 1 minut internațional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinații internaționale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcție 
de destinația apelată. 

 Minutele internaționale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri În 
rețele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, 
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie și Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium. 

 Abonamentele SUPER RED 19, SUPER RED 25, SUPER RED 32, SUPER RED 49, SUPER RED 
69, SUPER RED 89, RED 65 Travel, RED 55 Travel includ beneficii lunare în roaming: minute 
pentru apeluri primite sau efectuate (către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către 
Romania și în țara vizitată) și trafic de internet pe mobil (în țara vizitată) în roaming. Lista de destinații 
eligibile (din UE și Turcia) și detalii complete aici. La depășirea beneficiilor de roaming incluse în 
abonamente, se va aplica tariful de 0,05€, tarif unic pe minut de apel efectuat sau primit / SMS / 
MB. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în 
abonamente:  

o Pentru abonamentele SUPER RED 19, 25, 49, 69, 89, 65 Travel: 1€ / 100MB pentru traficul 
de Internet, indiferent de traficul consumat din totalul de 100 MB, păstrând viteza de trafic. 
Pentru SUPER RED 32: 1€ / 150MB pentru traficul de Internet, indiferent de traficul 
consumat din totalul de 150 MB, păstrând viteza de trafic; 

o 0,42 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată; 
o roaming: 0,05€ pe minut/SMS/MB dacă ai activ serviciul Roaming pe Zi. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 
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 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a rețelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
și un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21€/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29€/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele SUPER RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 150 Mbps. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri - detalii În art. 10 din Termenii și condițiile generale. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele SUPER RED 19, SUPER 

RED 25, SUPER RED 32, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89, RED 65 Travel, RED 
55 Travel fără telefon. 

 Zonga - pachetele Vodafone SUPER RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga Premium, cea 

mai mare colecție de muzică online din România, artiști români și internaționali. Traficul efectuat în 
aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament. 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt 

sau pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația 
este disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce 
rezultă din folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat 
conform ofertei incluse în abonament. 

 Asigurarea mobilă inclusă în pachetele Vodafone SUPER RED 25 (asigurare tip Standard 1,94€), 
SUPER RED 32 (asigurare tip Standard 1,94€), SUPER RED 49 (asigurare tip Standard 1,94€ / 
2,91€ / 5,81€ ), SUPER RED 69 (asigurare tip Standard 2,91€ / 5,81€), SUPER RED 89 (asigurare 
tip Standard 5,81€) este valabilă doar la achiziționarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone 
odată cu abonamentul și doar dacă se semnează actul adițional pentru asigurare în maximum 30 
de zile de la achiziționarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea telefonului cu unul identic 
sau având funcții similare, în cazul în care telefonul este distrus ca urmare a unui accident, potrivit 
condițiilor și descrierilor din Termenii și condițiile asigurării. 

http://www.vodafone.ro/acoperire
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm


 

103 

 

C2 General 

 Secure Net - navighează mereu pe Internet în deplină siguranță. Activează gratuit serviciul în 

aplicația MyVodafone sau la *100#. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Pachetele Vodafone SUPER RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională 
este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 15 aprilie 2016 până la 15 iunie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 19 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 3 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate sau primite sau SMS-uri trimise 
    + 100 MB în roaming. La depășire, ai tarif unic de 
5 cenți/minut, SMS sau MB 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

19 € 

SUPER RED 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 300 minute internaționale pe mobil 
 100 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 300 MB în roaming. La depășire, 
ai tarif unic de 5 cenți/minut, SMS sau MB 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

25€ 

SUPER RED 35 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 6 GB internet pe mobil 
 500 minute internaționale pe mobil 
 150 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 500 MB în roaming. La depășire, 
ai tarif unic de 5 cenți/minut, SMS sau MB 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

35 € 

SUPER RED 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 8 GB internet pe mobil 
 1000 minute internaționale pe mobil 
 250 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 1 GB în roaming. La depășire, ai 
tarif unic de 5 cenți/minut, SMS sau MB 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

49 € 

SUPER RED 69 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 10 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 300 minute efectuate sau primite sau 

69 € 
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    SMS-uri trimise + 1.5 GB în roaming. La depășire, 
ai tarif unic de 5 cenți/minut, SMS sau MB 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

SUPER RED 89 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 12 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 500 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 2 GB în roaming. La depășire, ai 
tarif unic de 5 cenți/minut, SMS sau MB 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

89 € 

SUPER RED 65 Travel 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 250 minute internaționale pe mobil 
 1000 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 1 GB în roaming. La depășire, ai 
tarif unic de 5 cenți/minut, SMS sau MB 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

62,90 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300 Mbps download și 150 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Bonusuri  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 3 luni. 
 
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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 
 Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea „Bonusuri sau 

opțiuni”, în termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta 

include trafic nelimitat de internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 3 luni.  

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania;  
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o ose poate activa prin apel la *100# - „Roaming și Internațional” - „Internațional” - „Opțiuni”, 

secțiunea „Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 

reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro;  

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare;  

o nu este valabilă în roaming;  

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone SUPER RED se consumă pentru 

apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 

mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 

către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 

de destinaţia apelată. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 

reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium.  

 Abonamentele SUPER RED 19, SUPER RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 

69, SUPER RED 89, RED 65 Travel, RED 55 Travel includ beneficii lunare în roaming: minute 

pentru apeluri primite sau efectuate (către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către 

Romania și în țara vizitată) și trafic de internet pe mobil (în țara vizitată). Lista de destinații eligibile 

(din UE și Turcia) și detalii complete aici. La depășirea beneficiilor de roaming incluse în 

abonamente se va aplica tariful de 0,05€, tarif unic pe minut de apel efectuat sau primit / SMS / MB.  

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente: 

o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet;  

o 0,05€ / minut național;  

o 0,03€ / SMS național;  

o 0,434€ / MMS internațional;  

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale;  

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată.  

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 în cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 

mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 

şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciiloraici.  

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea:  

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din 

abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale 

și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale).  

 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.  

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/index.htm
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 nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 

standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 

naționale.  

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS).  

 Abonamentele SUPER RED permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP).  

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 300 Mbps  

 în cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 

la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 

chiar dacă acesta este de valoare mai mare.  

 în cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri - detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale. 

 Conform art. 2.2 dinTermeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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.  

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele SUPER RED 19, SUPER 

RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89, RED 65 Travel, RED 

55 Travel fara telefon.  

 Zonga - pachetele Vodafone SUPER RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga Premium, cea 

mai mare colecţie de muzică online din România, artiști români și internaționali. Traficul efectuat în 

aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament.  

 Asigurarea mobilă este disponibilă ca alegere efectuată de client pentru pachetul SUPER RED 19 

si esteinclusă în pachetele Vodafone SUPER RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER 

RED 69, SUPER RED 89 este valabilă doar la achiziționarea unui telefon nou din portofoliul 

Vodafone odată cu abonamentul și doar dacă se semnează actul adițional pentru asigurare în 

maximum 30 de zile de la achiziționarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea telefonului 

cu unul identic sau având funcții similare, în cazul în care telefonul este distrus ca urmare a unui 

accident, potrivit condițiilor și descrierilor din Termenii și conditiile asigurării.  

 Secure Net - navighează mereu pe Internet în deplină siguranță. Activează gratuit serviciul în 

aplicația MyVodafone sau la *100#.  

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 Pachetele Vodafone SUPER RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională 

este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani, în limita stocului disponibil.  

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 16 iunie 2016 până la 6 septembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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SUPER RED 19 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 3 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate sau primite sau SMS-uri trimise 
    + 100 MB în roaming.  

19 € 

SUPER RED 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 300 minute internaționale pe mobil 
 100 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 300 MB în roaming.  

25€ 

SUPER RED 35 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 6 GB internet pe mobil 
 500 minute internaționale pe mobil 
 150 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 500 MB în roaming.  

35 € 

SUPER RED 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 8 GB internet pe mobil 
 1000 minute internaționale pe mobil 
 250 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 1 GB în roaming.  

49 € 

SUPER RED 69 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 10 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 300 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 1.5 GB în roaming 

69 € 

SUPER RED 89 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 12 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 500 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 2 GB în roaming.  

89 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300 Mbps download și 150 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  

 Bye Bye WiFi  
Activează Bye Bye WiFi pentru abonamentul tău SUPER RED și ai: 

 Bonus NET NELIMITAT național în primele 3 luni 

 Bonus NET NELIMITAT în Europa 10 zile în cursul celor 3 luni 

 Dublul beneficiilor de Roaming incluse în abonament. 
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După cele 3 luni ai 5GB la doar 5€/lună. Bye Bye WiFi se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea 
“Contul tău -> Bonusuri și opțiuni”, în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. 

Bonusuri  
 
 
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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 

 Bye Bye WiFi include:  

o Bonus NET NELIMITAT național, care se acordă o singură dată și este valabil 3 luni de la 

activare.  

o Bonus NET NELIMITAT în Europa 10 zile, care se acordă o singură dată și este valabil 3 

luni de la activare pentru utilizare în rețelele Vodafone și ale Partenerilor din Zona 

Principală. Poți consulta aici lista țărilor incluse în Zona Principală. După expirare se vor 

consuma beneficiile de Roaming incluse în abonament, urmând ca după consumarea 

acestora să se aplice tarifele standard.  

o Dublarea beneficiilor în Roaming pentru abonamentele SUPER RED 19, 25, 35 și 49. 

Acestea se dezactivează odată cu beneficiile de Roaming incluse în abonament sau la 

dezactivarea Bye Bye WiFi.  

o 5GB la 5€/lună după expirarea bonusului, automat. Dezactivarea este gratuită și se face 

doar din contul tău MyVodafone.  

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania;  

o ose poate activa prin apel la *100# - „Roaming și Internațional” - „Internațional” - „Opțiuni”, 

secțiunea „Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 

reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro;  

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare;  

o nu este valabilă în roaming;  

 Minutele şi SMS-urile în oricea rețea națională incluse în pachetele Vodafone SUPER RED se 

consumă pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 

mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 

către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 

de destinaţia apelată. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 

reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  
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 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium. 

 La planurile tarifare speciale care includ beneficii sau extraopțiuni cu trafic de internet în roaming 

nu se trimit notificări cu privire la atingerea unor praguri valorice pentru serviciile de date în roaming.  

 Abonamentele SUPER RED 19, SUPER RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 

69 și SUPER RED 89 includ beneficii lunare în roaming: minute pentru apeluri primite sau efectuate 

(către România și în țara vizitată), SMS-uri transmise (către Romania și în țara vizitată) și trafic de 

internet pe mobil (în țara vizitată). Lista de destinații eligibile (din UE și Turcia) și detalii complete 

aici. La depășirea beneficiilor de roaming incluse în abonamente, se va aplica tariful de 0,08€/minut 

pentru minute efectuate, 0,05€/minut pentru minute primite și SMS-uri trimise și 0,06€/MB.  

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente: 

o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet;  

o 0,05€ / minut național;  

o 0,03€ / SMS național;  

o 0,434€ / MMS internațional;  

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale;  

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată.  

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 

mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 

şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici.  

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 

din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 

naționale și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici.  

o 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.  

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 

tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 

rețelele naționale.  

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS).  

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 300 Mbps  

 în cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 

la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 

chiar dacă acesta este de valoare mai mare.  

 în cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri - detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici.  

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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.  

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/index.htm
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 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.  

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele SUPER RED 19, SUPER 

RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89.  

 Zonga - pachetele Vodafone SUPER RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga Premium, cea 

mai mare colecţie de muzică online din România, artiști români și internaționali. Traficul efectuat în 

aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament.  

 Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone SUPER RED 

25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89. Discountul este oferit în 

funcţie de valoarea telefonului. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar la achiziţionarea unui 

telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se semnează actul adiţional 

pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă 

înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în cazul în care telefonul este distrus 

că urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării.  

 Secure Net - navighează mereu pe Internet în deplină siguranță. Activează gratuit serviciul în 

aplicația MyVodafone sau la *100#.  

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 Pachetele Vodafone SUPER RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională 

este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani, în limita stocului disponibil.  

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 7 septembrie 2016 până la 14 noiembrie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 19 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 3 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 50 MB bonus Roaming  

19 € 

SUPER RED 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 300 minute internaționale pe mobil 
 Bonus roaming: 100 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 300 MB în roaming.  

25€ 

SUPER RED 35 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 6 GB internet pe mobil 
 500 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 150 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 500 MB în roaming.  

35 € 

SUPER RED 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 8 GB internet pe mobil 
 1000 minute internaționale pe mobil 

49 € 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 Bonus Roaming: 250 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 1 GB în roaming.  

SUPER RED 69 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 10 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 300 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 1.5 GB în roaming 

69 € 

SUPER RED 89 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 12 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 500 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 2 GB în roaming.  

89 € 

 

Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300 Mbps download și 150 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  

Bye Bye WiFi  
Activează Bye Bye WiFi pentru abonamentul tău SUPER RED și ai bonus NET NELIMITAT național în 
primele 3 luni. După cele 3 luni ai 5GB la doar 5€/lună. Bye Bye WiFi se activează din aplicația MyVodafone, 
secțiunea “Contul tău -> Bonusuri și opțiuni”, în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea 
contractului. 

După cele 3 luni ai 5GB la doar 5€/lună. Bye Bye WiFi se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea 
“Contul tău -> Bonusuri și opțiuni”, în termen de 30 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului. 

Bonusuri  
 
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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 
 Bye Bye WiFi include:  

o Bonus NET NELIMITAT național, care se acordă o singură dată și este valabil 3 luni de la 

activare.  

o 5GB la 5€/lună după expirarea bonusului, automat. Dezactivarea este gratuită și se face 

doar din contul tău MyVodafone.  
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 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania;  

o se poate activa prin apel la *100# - "Roaming și Internațional" - "Internațional" - "Opțiuni", 

secțiunea "Nelimitat Vodafone Italia, Spania", în termen de 60 de zile de la achiziția sau 

reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro;  

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare;  

o nu este valabilă în roaming;  

 Minutele şi SMS-urile în oricea rețea națională incluse în pachetele Vodafone SUPER RED se 

consumă pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 

mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 

către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 

de destinaţia apelată.  

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în 

reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, 

Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium.  

 La planurile tarifare speciale care includ beneficii sau extraopțiuni cu trafic de internet în roaming 

nu se trimit notificări cu privire la atingerea unor praguri valorice pentru serviciile de date în roaming.  

 Abonamentele SUPER RED 19, SUPER RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 

69 și SUPER RED 89 sunt eligibile pentru activarea ofertei alternative de roaming - Bonus exclusiv 

de Roaming -, la semnarea sau reînnoirea contractului, fără modificarea tarifului lunar al 

abonamentului. Beneficiile din Bonus Roaming se pot utiliza în ţările din Uniunea Europeană şi 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Turcia, Albania, în reţelele eligibile (rețeaua Vodafone şi 

Parteneri). Tarifele aplicabile la depăşirea beneficiilor din bonus: 0,08€/minut iniţiat şi 0,05€/minut 

primit sau SMS iniţiat şi 0,06€/MB. Tarifele speciale sunt valabile şi în ţări din afara UE (Africa de 

Sud, Australia, Egipt, Ghana, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Noua Zeelandă, Qatar, 

Singapore, SUA inclusiv Hawaii). Ai posibilitatea de a solicita oricând, gratuit, aplicarea tarifelor 

standard de roaming, fără modificarea cuantumului abonamentului. în acest caz, oferta alternativă 

de roaming se va dezactiva în termen de o zi lucrătoare, cu împărțirea beneficiilor din oferta 

alternativă şi aplicarea tarifelor standard de la momentul activării acestora.în cazul în care nu se 

optează pentru activarea bonusului exclusiv de roaming la semnarea sau reînnoirea contractului, 

se vor aplica tarifele standard în roaming.  

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  

o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet;  

o 0,05€ / minut național;  

o 0,03€ / SMS național;  

o 0,434€ / MMS internațional;  

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale;  

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată.  

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  
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 în cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 

mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 

şi un SIM 4G.  

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 

din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 

naționale și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale).  

o 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.  

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 

tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 

rețelele naționale.  

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS).  

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 300 Mbps  

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 

la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 

chiar dacă acesta este de valoare mai mare.  

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri - detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici.  

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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.  

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele SUPER RED 19, SUPER 

RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89.  

 Zonga - pachetele Vodafone SUPER RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga Premium, cea 

mai mare colecţie de muzică online din România, artiști români și internaționali. Traficul efectuat în 

aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament.  

 Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone SUPER RED 

25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89. Discountul oferit în funcţie 

de valoarea telefonului. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar la achiziţionarea unui telefon 

nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se semnează actul adiţional pentru 

asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea 

telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în cazul în care telefonul este distrus că urmare 

a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării.  

 Secure Net - navighează mereu pe Internet în deplină siguranță. Activează gratuit serviciul în 

aplicația MyVodafone sau la *100#.  

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 Pachetele Vodafone SUPER RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională 

este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani, în limita stocului disponibil.  

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 15 noiembrie 2016 până la 31 decembrie 

2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 21 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 4 GB internet pe mobil  
 600 minute internaționale pe mobil 
 bonus Roaming: 100 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 200 MB în roaming. 

21 € 

SUPER RED 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 600 minute internaționale pe mobil 
 Bonus roaming: 100 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 300 MB în roaming.  

25€ 

SUPER RED 29 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 6 GB internet pe mobil 
 600 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 100 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 500 MB în roaming.  

29 € 

SUPER RED 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 8 GB internet pe mobil 
 1000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 250 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 1 GB în roaming.  

49 € 

SUPER RED 69 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 10 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 300 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 2 GB în roaming 

69 € 

SUPER RED 89 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 12 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 500 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 2 GB în roaming.  

89 € 

 

Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300 Mbps download și 150 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  
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Bonus “Social Media Nelimitat” 

 bonusul este activat automat în momentul semnării sau reînnoirii contractului. 

 bonusul include trafic naţional de internet nelimitat pentru aplicaţiile şi website-urile de socializare 
(Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, 
Viber și Message+) pentru 24 de luni. Lista este dinamică, putând fi modificată ca urmare a 
condiţiilor tehnice sau comerciale impuse de furnizori. Consultă lista şi condiţiile ofertei pe: 
www.vodafone.ro/socialmedianelimitat. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor din aplicaţiile şi website-urile de socializare nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
bonusurilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

 

Promoțional, NET NELIMITAT național 

 la abonamentele SUPER RED ai 3 luni de net nelimitat național 

 bonusul de net nelimitat național este activat automat. 

 bonusul de net nelimitat național este disponibil pentru contractele noi sau reînnoirile de contract 
incheiate pe 2 ani 

 dezactivarea bonusului de net nelimitat duce la dezactivarea bonusului “Social Media Nelimitat”. 

 

Bonusuri  
 
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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 
 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania;  

o se poate activa prin apel la *100# - „Roaming și Internațional” - „Internațional” - „Opțiuni”, 

secțiunea „Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 

reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro;  

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare;  

o nu este valabilă în roaming;  

 Minutele şi SMS-urile în oricea rețea națională incluse în pachetele Vodafone SUPER RED se 

consumă pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/staging/www.vodafone.ro/socialmedianelimitat
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Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 

mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 

către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 

de destinaţia apelată. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele SUPER RED se vor consuma pentru 

apeluri în reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, 

Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium. 

 Abonamentele SUPER RED 21, SUPER RED 25, SUPER RED 29, SUPER RED 49, SUPER RED 

69 și SUPER RED 89 sunt eligibile pentru activarea ofertei alternative de roaming - Bonus exclusiv 

de Roaming -, la semnarea sau reînnoirea contractului, fără modificarea tarifului lunar al 

abonamentului. Beneficiile din Bonus Roaming se pot utiliza în ţările din Uniunea Europeană ş i 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Turcia, Albania, în reţelele eligibile (rețeaua Vodafone şi 

Parteneri). Tarifele aplicabile la depăşirea beneficiilor din bonus: 0,08€/minut iniţiat şi 0,05€/minut 

primit sau SMS iniţiat şi 0,06€/MB. Tarifele speciale sunt valabile şi în ţări din afara UE (Africa de 

Sud, Australia, Egipt, Ghana, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Noua Zeelandă, Qatar, 

Singapore, SUA inclusiv Hawaii). Ai posibilitatea de a solicita oricând, gratuit, aplicarea tarifelor 

standard de roaming, fără modificarea cuantumului abonamentului. în acest caz, oferta alternativă 

de roaming se va dezactiva în termen de o zi lucrătoare, cu împărțirea beneficiilor din oferta 

alternativă şi aplicarea tarifelor standard de la momentul activării acestora.în cazul în care nu se 

optează pentru activarea bonusului exclusiv de roaming la semnarea sau reînnoirea contractului, 

se vor aplica tarifele standard în roaming.  

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  

o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet;  

o 0,05€ / minut național;  

o 0,03€ / SMS național;  

o 0,435€ / MMS internațional;  

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale;  

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată.  

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 

mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 

şi un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 

din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele 

naționale și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 

tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 

rețelele naționale.  

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS).  
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 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 300 Mbps  

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 

la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 

chiar dacă acesta este de valoare mai mare.  

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri - detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale.  

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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.  

 Pachetul Divertisment Promo 3,99€/lună) este inclus și beneficiază, promoțional, de 100% 

discount pentru toată perioada contractuală. Acesta include: canale TV, emisiuni înregistrate, filme 

la cerere și muzică online de la artiști locali (prin aplicația de streaming audio furnizată de partenerul 

Vodafone). Accesul la conținut este disponibil prin aplicația de streaming Vodafone 4GTV+. Contul 

devine activ de la data înregistrării în aplicație. 

 Detalii despre partenerii Vodafone pe http://4gtvplus.vodafone.ro. Sectiunile contra cost ale 

serviciului Vodafone 4GTV+ sunt evidențiate specific sau restricționate.  

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele SUPER RED 19, SUPER 

RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89.  

 Zonga - pachetele Vodafone SUPER RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga Premium, cea 

mai mare colecţie de muzică online din România, artiști români și internaționali. Traficul efectuat în 

aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament.  

 Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone SUPER RED 

25, SUPER RED 29, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89. Discountul oferit în funcţie 

de valoarea telefonului. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar la achiziţionarea unui telefon 

nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se semnează actul adiţional pentru 

asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea 

telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în cazul în care telefonul este distrus că urmare 

a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării.  

 Secure Net - navighează mereu pe Internet în deplină siguranță. Activează gratuit serviciul în 

aplicația MyVodafone sau la *100#.  

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 Pachetele Vodafone SUPER RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională 

este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani, în limita stocului disponibil.  

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 1 ianuarie 2017 până la 5 aprilie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://4gtvplus.vodafone.ro/
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SUPER RED 21 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 4 GB internet pe mobil  
 600 minute internaționale pe mobil 
 bonus Roaming: 100 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 200 MB în roaming. 

20,83 € 

SUPER RED 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 5 GB internet pe mobil 
 600 minute internaționale pe mobil 
 Bonus roaming: 100 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 300 MB în roaming.  

24,79 € 

SUPER RED 29 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 6 GB internet pe mobil 
 600 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 100 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 500 MB în roaming.  

28,76 € 

SUPER RED 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 8 GB internet pe mobil 
 1000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 250 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 1 GB în roaming.  

48,59 € 

SUPER RED 69 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 10 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 300 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 2 GB în roaming 

68,43 € 

SUPER RED 89 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 12 GB internet pe mobil 
 2000 minute internaționale pe mobil 
 Bonus Roaming: 500 minute efectuate sau primite 
sau SMS-uri trimise + 2 GB în roaming.  

88,26 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300 Mbps download și 150 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  

Bonus “Social Media Nelimitat” 

 bonusul este activat automat în momentul semnării sau reînnoirii contractului. 

 bonusul include trafic naţional de internet nelimitat pentru aplicaţiile şi website-urile de socializare 
(Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp, Twitter, Snapchat, Pinterest, Tumblr, 
Viber și Message+) pentru 24 de luni. Lista este dinamică, putând fi modificată ca urmare a 
condiţiilor tehnice sau comerciale impuse de furnizori. Consultă lista şi condiţiile ofertei pe: 
www.vodafone.ro/socialmedianelimitat. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/staging/www.vodafone.ro/socialmedianelimitat
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 traficul efectuat prin accesarea linkurilor din aplicaţiile şi website-urile de socializare nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
bonusurilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Promoțional, NET NELIMITAT național 

 la abonamentele SUPER RED ai 3 luni de net nelimitat național 

 bonusul de net nelimitat național este activat automat. 

 bonusul de net nelimitat național este disponibil pentru contractele noi sau reînnoirile de contract 
incheiate pe 2 ani 

 dezactivarea bonusului de net nelimitat duce la dezactivarea bonusului “Social Media Nelimitat”. 

 

Bonusuri  
 
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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 
 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  

o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania;  

o se poate activa prin apel la *100# - „Roaming și Internațional” - „Internațional” - „Opțiuni”, 

secțiunea „Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 

reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro;  

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare;  

o nu este valabilă în roaming;  

 Minutele şi SMS-urile în oricea rețea națională incluse în pachetele Vodafone SUPER RED se 

consumă pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 

mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 

către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 

de destinaţia apelată. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele SUPER RED se vor consuma pentru 

apeluri în reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, 

Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium. 
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 Abonamentele SUPER RED 21, SUPER RED 25, SUPER RED 29, SUPER RED 49, SUPER RED 

69 și SUPER RED 89 sunt eligibile pentru activarea ofertei alternative de roaming - Bonus exclusiv 

de Roaming -, la semnarea sau reînnoirea contractului, fără modificarea tarifului lunar al 

abonamentului. Beneficiile din Bonus Roaming se pot utiliza în ţările din Uniunea Europeană ş i 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia, Turcia, Albania, în reţelele eligibile (rețeaua Vodafone şi 

Parteneri). Tarifele aplicabile la depăşirea beneficiilor din bonus: 0,08€/minut iniţiat şi 0,05€/minut 

primit sau SMS iniţiat şi 0,06€/MB. Tarifele speciale sunt valabile şi în ţări din afara UE (Africa de 

Sud, Australia, Egipt, Ghana, Hong Kong, India, Japonia, Malaezia, Noua Zeelandă, Qatar, 

Singapore, SUA inclusiv Hawaii). Ai posibilitatea de a solicita oricând, gratuit, aplicarea tarifelor 

standard de roaming, fără modificarea cuantumului abonamentului. în acest caz, oferta alternativă 

de roaming se va dezactiva în termen de o zi lucrătoare, cu împărțirea beneficiilor din oferta 

alternativă şi aplicarea tarifelor standard de la momentul activării acestora.în cazul în care nu se 

optează pentru activarea bonusului exclusiv de roaming la semnarea sau reînnoirea contractului, 

se vor aplica tarifele standard în roaming.  

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  

o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet;  

o 0,05€ / minut național;  

o 0,03€ / SMS național;  

o 0,431€ / MMS internațional;  

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale;  

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată.  

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 

mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 

şi un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 

din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele 

naționale și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 

tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 

rețelele naționale.  

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS).  

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 300 Mbps  

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 

la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 

chiar dacă acesta este de valoare mai mare.  

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri - detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale.  
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 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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.  

 Pachetul Divertisment Promo 3,96€/lună) este inclus și beneficiază, promoțional, de 100% 

discount pentru toată perioada contractuală. Acesta include: canale TV, emisiuni înregistrate, filme 

la cerere și muzică online de la artiști locali (prin aplicația de streaming audio furnizată de partenerul 

Vodafone). Accesul la conținut este disponibil prin aplicația de streaming Vodafone 4GTV+. Contul 

devine activ de la data înregistrării în aplicație. 

 Detalii despre partenerii Vodafone pe http://4gtvplus.vodafone.ro. Sectiunile contra cost ale 

serviciului Vodafone 4GTV+ sunt evidențiate specific sau restricționate.  

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele SUPER RED 19, SUPER 

RED 25, SUPER RED 35, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89.  

 Zonga - pachetele Vodafone SUPER RED oferă acces nelimitat la conținutul Zonga Premium, cea 

mai mare colecţie de muzică online din România, artiști români și internaționali. Traficul efectuat în 

aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament.  

 Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone SUPER RED 

25, SUPER RED 29, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89. Discountul oferit în funcţie 

de valoarea telefonului. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar la achiziţionarea unui telefon 

nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se semnează actul adiţional pentru 

asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea 

telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în cazul în care telefonul este distrus că urmare 

a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării.  

 Secure Net - navighează mereu pe Internet în deplină siguranță. Activează gratuit serviciul în 

aplicația MyVodafone sau la *100#.  

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 Pachetele Vodafone SUPER RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională 

este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani, în limita stocului disponibil.  

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 6 aprilie 2017 până la 18 iunie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 21 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 4 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 Adauga Social media nelimitat la 1 euro/luna 
 600 minute internaționale pe mobil 

21 € 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://4gtvplus.vodafone.ro/
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SUPER RED 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 5 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 Adauga Social media nelimitat la 1 euro/luna 
 600 minute internaționale pe mobil 

25 € 

SUPER RED 29 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 6 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 Social media nelimitat inclus 
 600 minute internaționale pe mobil 

29 € 

SUPER RED 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 8 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 Social media nelimitat inclus 
 1000 minute internaționale pe mobil 

49 € 

SUPER RED 69 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 10 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 Social media nelimitat inclus 
 2000 minute internaționale pe mobil 

69 € 

SUPER RED 89 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania. Bonus până 
la 15 iunie 2017 
 12 GB internet pe mobil național și în Roaming UE 
 Social media nelimitat inclus 
 2000 minute internaționale pe mobil 

88,26 € 

 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 300 Mbps download și 150 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate.  

“Social Media Nelimitat” 

 trafic național de internet nelimitat în aplicațiile și website-urile de socializare, cele de mesagerie și 
cele pentru apeluri de voce și apeluri video prin internet, valabil pentru 24 de luni. 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. Consultă lista și condițiile 
ofertei pe www.vodafone.ro/socialmedianelimitat 

 traficul efectuat prin accesarea link-urilor din aplicațiile și website-urile de socializare și cele de 
mesagerie nu este inclus 

https://www.vodafone.ro/socialmedianelimitat/
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 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
bonusurilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Bonusuri  
 
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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

 

 

Informații complete 
 Beneficiile naţionale din aceste abonamente (minute/SMS-uri/MB) pot fi consumate şi în Roaming 

în ţările din Spaţiul Economic European (SEE): Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, 

Danemarca, Estonia, Franţa, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Letonia, 

Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, 

Spania, Suedia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia.  

 Promoţional, până la 14 iunie 2017, se oferă ca bonus de date în Roaming, în SEE, echivalentul 

traficului naţional de date inclus în abonament; traficul de date activat prin alte opţiuni sau bonusuri 

nu se poate utiliza în Roaming. Tarifele standard la depăşirea beneficiilor incluse în Roaming, în 

SEE, sunt cele reglementate conform Regulamentului de Roaming UE 531/2012 modificat.  

 Vodafone îşi rezervă dreptul să aplice o suprataxă pentru utilizarea abuzivă sau anormală a 

serviciilor în Roaming, conform regulamentului de Roaming UE 531/2012 modificat şi a Clauzelor 

Contractuale Principale (CCP) partea a 2-a. Activarea unui abonament cu acces la serviciul de 

Roaming inclus se face în urma evaluării prealabile a riscului financiar de către Vodafone.  

 Minutele şi SMS-urile în oricea rețea națională incluse în pachetele Vodafone SUPER RED se 

consumă pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 

fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 

mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 

către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 

de destinaţia apelată. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele SUPER RED se vor consuma pentru 

apeluri în reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, 

Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 

internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  

o 0,60€ / 100MB pentru traficul de Internet;  

o 0,05€ / minut național;  



 

124 

 

C2 General 

o 0,03€ / SMS național;  

o 0,431€ / MMS internațional;  

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale;  

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată.  

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 

consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 

mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 

şi un SIM 4G. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 

din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele 

naționale și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 

tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 

rețelele naționale.  

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS).  

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 300 Mbps  

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 

la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 

chiar dacă acesta este de valoare mai mare.  

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 

despăgubiri - detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici.  

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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.  

 4GTV+ - Viitorul televiziunii este aici: ai acces la o colecție impresionantă de filme Hollywood și de 

Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, precum și la canale TV, toate 

prin contul tău MyVodafone. Traficul efectuat în aplicația 4GTV+ se consumă din traficul inclus în 

abonament. 

 HBO GO - Filmele vin cu tine oriunde Ai acces pe toata perioada contractului sa urmaresti serialele 

originale HBO GO, filme de success, comedii, documentare - ori de câte ori şi oriunde doreşti. 

Traficul efectuat în aplicația HBO GO se consumă din traficul inclus în abonament.  

 Zonga RO Music - ai acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai mare colecţie de muzică online 

din România, artiști români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în 

abonament.  

http://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
http://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
http://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone SUPER RED 

25, SUPER RED 29, SUPER RED 49, SUPER RED 69, SUPER RED 89. Discountul oferit în funcţie 

de valoarea telefonului. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar la achiziţionarea unui telefon 

nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se semnează actul adiţional pentru 

asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea 

telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în cazul în care telefonul este distrus că urmare 

a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării.  

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 

oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 

0,25€/lună (TVA inclus).  

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 Pachetele Vodafone SUPER RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta promoțională 

este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani în limita stocului disponibil.  

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 19 iunie 2017 până la 4 septembrie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 22 

Valabil și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 5 GB internet pe mobil național din care 4,80 GB în 
roaming SEE* 
 Social Pass inclus 
 Video Pass inclus 
 600 minute internaționale pe mobil 

22 € 

SUPER RED 26 

Valabil și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 6 GB internet pe mobil național din care 5,67 GB în 
roaming SEE* 
 Social Pass inclus 
 Video Pass inclus 
 600 minute internaționale pe mobil 

26 € 

SUPER RED 31 

Valabil și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 8 GB internet pe mobil național din care 6,77 GB în 
roaming SEE* 
 Social Pass inclus 
 Video Pass inclus 
 600 minute internaționale pe mobil 

31 € 

SUPER RED 49 

Valabil și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 10 GB internet pe mobil național si în roaming SEE* 
 Social Pass inclus 

49 € 
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 Video Pass inclus 
 1000 minute internaționale pe mobil 

SUPER RED 69 

Valabil și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 12 GB internet pe mobil național si în roaming SEE* 
 Social Pass inclus 
 Video Pass inclus 
 2000 minute internaționale pe mobil 

69 € 

SUPER RED 89 

Valabil și în Roaming UE 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 14 GB internet pe mobil național si în roaming SEE* 
 Social Pass inclus 
 Video Pass inclus 
 2000 minute internaționale pe mobil 

89 € 

* Beneficiile naționale din abonamente 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 Social/Video Pass. 

Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

Social Pass și Video Pass  

 trafic național de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, Netflix, Vimeo, 
HBO GO, 4GTV+) și în aplicațiile și website-urile de social media (Facebook, Facebook Messenger, 
Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber) 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări.  

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de video streaming și 
social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete  
Beneficiile naționale 

Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone Super RED se consumă pentru 

apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 

Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

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

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din 
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abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale 

și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). 

 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.  

 nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 

standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 

naționale.  

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS).   

 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 

Internet 

Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 

SIM 4G. 

 

Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 

Mbps.  

 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la consumarea 

a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, în situația în 

care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

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

 

Roaming în Spațiul Economic European (SEE) 

Abonamentele Super RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 

Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 

utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 

Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 

SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire.  

 

Aplicații și accesul la conținut 

Cu abonamentele Super RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii:  

 4GTV+ - viitorul televiziunii este aici. Cu 4GTV+ ai acces la o colecție impresionantă de filme 

Hollywood și Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, precum și la canale 

TV, toate prin contul tău MyVodafone, pe 12 sau 24 luni. 

 HBO GO - Filmele vin cu tine oriunde: ai 2 luni să urmărești serialele originale HBO GO, filme de 

succes, comedii, documentare - ori de câte ori şi oriunde dorești. 

 Zonga RO Music - ai acces nelimitat la conținutul Zonga, cea mai mare colecţie de muzică online 

din România, artiști români, pe 12 sau 24 luni. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 

oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 

0,40€/lună (TVA inclus).  

 Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone Super RED 26, 

Super RED 31, Super RED 49, Super RED 69 și Super RED 89. Discountul oferit în funcţie de 

valoarea telefonului. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar la achiziţionarea unui telefon nou 

din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se semnează actul adiţional pentru 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
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asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. Asigurarea mobilă oferă înlocuirea 

telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în cazul în care telefonul este distrus ca urmare 

a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării. 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament.  

 

Beneficii internaționale 

Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 

Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și mobile din SUA și Canada, cu 

excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii internaţionale 

care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia. 

 

Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele Super RED se vor consuma pentru apeluri în 

reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarifele standard. 

 

Tarife la depășire și ordinea de consum 

Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 

sunt următoarele:  

 0,80€ / 100 MB pentru traficul de Internet pentru abonamentele Super RED 22 și Super RED 31;  

 0,60€ / 100 MB pentru traficul de Internet pentru abonamentele Super RED 26, Super RED 49, 

Super RED 69 și Super RED 89;  

 0,05€ / minut național;  

 0,03€ / SMS național;  

 0,431€ / MMS internațional;  

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 

rețelele naționale/  

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă 

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.  

 

Alte informații utile 

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). Accesul 

la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European.  

Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.  

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri 

- detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale. 

 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani, în limita stocului 

disponibil.  

 

Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 5 septembrie 2017 până la 19 noiembrie 2017) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 22 

Valabil și în Roaming UE 
Aplicatiile in care telefonul nu consuma net: 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 5 GB internet pe mobil național din care 4,80 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

22 € 

SUPER RED 26 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 6 GB internet pe mobil național din care 5,67 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

26 € 

SUPER RED 31 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 8 GB internet pe mobil național din care 6,77 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

31 € 

SUPER RED 49 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 10 GB internet pe mobil național din care 10,7 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 

49 € 
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națională și în Roaming UE 
 1000 minute internaționale pe mobil 

SUPER RED 69 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 12 GB internet pe mobil național din care 15,06 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 2000 minute internaționale pe mobil 

69 € 

SUPER RED 89 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 14 GB internet pe mobil național din care 19,43 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 2000 minute internaționale pe mobil 

89 € 

* Beneficiile naționale din abonamente 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 Social & Chat/Video/Music Pass. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 
Beneficiile naționale  

Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone Super RED se consumă pentru 

apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 

Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

 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.  

 nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 

standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 

naționale.  

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează.  

 

Internet  

Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 

SIM 4G. 
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Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 

Mbps.  

 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la consumarea 

a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, în situația în 

care ai avut o sesiune mai mare de trafic).  

 

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

 

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  

Abonamentele Super RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 

Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 

utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 

Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 

SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire.  

 

Aplicații și accesul la conținut  

Cu abonamentele Super RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii:  

 4GTV+- viitorul televiziunii este aici. Cu 4GTV+ ai acces la o colecție impresionantă de filme 

Hollywood și Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, canale TV precum 

si la filmulete educative pentru copii, toate prin contul tău MyVodafone, pe 12 sau 24 luni. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 

oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 

0,40€/lună (TVA inclus).  

 Asigurarea mobilă tip STANDARDeste oferită cu discount în pachetele Vodafone Super RED 26, 

Super RED 31, Super RED 49, Super RED 69 și Super RED 89. Asigurarea tip STANDARD este 

valabilă doar la achiziţionarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi 

doar dacă se semnează actul adiţional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea 

telefonului. Asigurarea mobilă standard oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcţii 

similare, în cazul în care telefonul este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi 

descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării. 

 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament.  

 

Beneficii internaționale  

Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 

Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord),Vatican și rețelele fixe și mobile 

din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către alte 

destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard. 

 

Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele Super RED se vor consuma pentru apeluri în 

reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 

Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican.  

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
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Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard. 

 

Tarife la depășire și ordinea de consum  

Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 

sunt următoarele:  

 0,80€ / 100 MB pentru traficul de Internet pentru abonamentele Super RED 22 și Super RED 31;  

 0,60€ / 100 MB pentru traficul de Internet pentru abonamentele Super RED 26, Super RED 49, 

Super RED 69 și Super RED 89;  

 0,05€ / minut național;  

 0,03€ / SMS național;  

 0,431€ / MMS internațional;  

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 

rețelele naționale/  

 internațional: tarif standardîn funcție de destinația apelată. 

 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 

beneficiilor incluse în abonament.  

 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  

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.  

 

Alte informații utile  

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).  

Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European.  

Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.  

 

În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri 

- detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale. 

 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone.  

 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani, în limita stocului 

disponibil.  

 

Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

 

 

 

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamente SUPER RED (valabile de la 20 noiembrie 2017 până la 25 martie 2018) 

 

 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 22 

Valabil și în Roaming UE 
Aplicatiile in care telefonul nu consuma net: 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
Maps inclus 
 5 GB internet pe mobil național din care 6,16 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

22 € 

SUPER RED 26 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 6 GB internet pe mobil național din care 7,28 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

26 € 

SUPER RED 31 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 8 GB internet pe mobil național din care 8,68 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

31 € 

SUPER RED 49 

Valabil și în Roaming UE 
 Video Pass inclus 
 Social&Chat Pass inclus 
 Music Pass inclus 
 10 GB internet pe mobil național din care 13,73 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 1000 minute internaționale pe mobil 

49 € 
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Viteze Internet pe mobil   
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps upload. 
Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 

Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass și Maps Pass 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, Vimeo, 
4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, 
Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber) în aplicațiile și website-urile de audio streaming (Apple Music, 
Tidal, Zonga) și în aplicațiile de navigație și hărți (Google Maps, Apple Maps, Waze) 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video streaming 
și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea opțiunilor 
este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  

Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Beneficiile naționale  

 Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone Super RED se consumă pentru 
apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională: 

•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. Pentru apelurile video se aplică tarifele standard: 
0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

•pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 
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În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la consumarea 
a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, în situația în 
care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

 

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  

 Abonamentele Super RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 
Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 
utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 
Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 
SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare 
abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de aici. 

Aplicații și accesul la conținut  

 Cu abonamentele Super RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

•4GTV+ - viitorul televiziunii este aici. Cu 4GTV+ ai acces la o colecție impresionantă de filme Hollywood și 
Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, canale TV precum si la filmulete educative 
pentru copii, toate prin contul tău MyVodafone, pe 12 sau 24 luni. Detalii la www.vodafone.ro/4gtvplus 

•Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este protejat 
antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva oricând serviciul 
din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 0,40€/lună (TVA inclus). 

•Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone Super RED 26, Super 
RED 31, Super RED 49, Super RED 69 și Super RED 89. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar la 
achiziţionarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se semnează 
actul adiţional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. Asigurarea mobilă 
standard oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în cazul în care telefonul este 
distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din Termenii şi condiţiile asigurării. 

 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord),Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către alte 
destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată 
- detalii 
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Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele Super RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  

 Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

•0,80€ / 100 MB pentru traficul de Internet pentru abonamentele Super RED 22 și Super RED 31; 

•0,60€ / 100 MB pentru traficul de Internet pentru abonamentele Super RED 26, Super RED 49, Super RED 
69 și Super RED 89; 

•0,05€ / minut național; 

•0,03€ / SMS național; 

•0,431€ / MMS internațional; 

•0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în rețelele 
naționale/ 

•internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  

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. 

Alte informații utile  

 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).  

 Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European.  

 Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 
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În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe despăgubiri 
– detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până la 
25 martie 2018, în limita stocului disponibil. 

Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 26 martie 2018 până la 17 iunie 2018) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED 24 

Valabil și în Roaming UE 
Aplicatiile in care telefonul nu consuma net: 
 Video Pass inclus, Social&Chat Pass inclus, 
Music Pass inclus, Maps inclus, Email inclus 
 6 GB internet pe mobil național din care 6,72 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

24 € 

SUPER RED 31 

Valabil și în Roaming UE 
Aplicatiile in care telefonul nu consuma net: 
 Video Pass inclus, Social&Chat Pass inclus, 
Music Pass inclus, Maps inclus, Email inclus 
 8 GB internet pe mobil național din care 8,68 GB în 
roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 600 minute internaționale pe mobil 

31 € 

SUPER RED 49 

Valabil și în Roaming UE 
Aplicatiile in care telefonul nu consuma net: 
 Video Pass inclus, Social&Chat Pass inclus, 
Music Pass inclus, Maps inclus, Email inclus 
 10 GB internet pe mobil național din care 13,73 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 1000 minute internaționale pe mobil 

49 € 

SUPER RED 69 

Valabil și în Roaming UE 
Aplicatiile in care telefonul nu consuma net: 
 Video Pass inclus, Social&Chat Pass inclus, 
Music Pass inclus, Maps inclus, Email inclus 
 12 GB internet pe mobil național din care 19,33 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 2000 minute internaționale pe mobil 

69 € 
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SUPER RED 89 

Valabil și în Roaming UE 
Aplicatiile in care telefonul nu consuma net: 
 Video Pass inclus, Social&Chat Pass inclus, 
Music Pass inclus, Maps inclus, Email inclus 
 14 GB internet pe mobil național din care 24,93 GB 
în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
națională și în Roaming UE 
 2000 minute internaționale pe mobil 

89 € 

 

Viteze Internet pe mobil   
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 
 
Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass , Maps Pass si Email Pass 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, 
Vimeo, 4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook 
Messenger, Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile 
de audio streaming (Apple Music, Tidal, Zonga), in aplicatiile de navigatie si harti (Google Maps, 
Apple Maps, Waze) si in aplicatiile de e-mail(Gmail, Exchange, Yahoo). 

 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video 
streaming și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

 
Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 
 

Informații complete 
 
Beneficiile naționale  
Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone Super RED se consumă 
pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil).  
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională: 

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 
naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf


 

139 

 

C2 General 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
Abonamentele Super RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 
Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 
utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 
Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 
SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare 
abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de aici. 
 
Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentele Super RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă tip STANDARD este oferită cu discount în pachetele Vodafone Super RED 

31, Super RED 49, Super RED 69 și Super RED 89. Asigurarea tip STANDARD este valabilă doar 
la achiziţionarea unui telefon nou din portofoliul Vodafone odată cu abonamentul şi doar dacă se 
semnează actul adiţional pentru asigurare în maximum 30 de zile de la achiziţionarea telefonului. 
Asigurarea mobilă standard oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcţii similare, în 
cazul în care telefonul este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi descrierilor din 
Termenii şi condiţiile asigurării. 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord),Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele Super RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100 MB pentru traficul de Internet; 

https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/roaming
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
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 0,05€ / minut național; 

 0,03€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale/ 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 
 
Alte informații utile  
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).  
Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European.  
Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 17 iunie 2018, în limita stocului disponibil. 

Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

Abonamente SUPER RED DUO (valabile până la 31 decembrie 2015) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED DUO 19 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 2,5 GB internet pe mobil  
 250 minute internaționale pe mobil 
 50 minute efectuate sau primite sau SMS-uri trimise 
    + 100 MB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 
 Tabletă cu net cadou 1 GB/lună trafic național 
   și trafic de noapte nelimitat 

18,39 € 

SUPER RED DUO 25 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 4 GB internet pe mobil 
 300 minute internaționale pe mobil 
 100 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 300 MB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 

24,19 € 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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 Tabletă cu net cadou 3 GB/lună trafic național 
   și trafic de noapte nelimitat 

SUPER RED DUO 49 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 7 GB internet pe mobil 
 1000 minute internaționale pe mobil 
 200 minute efectuate sau primite sau 
    SMS-uri trimise + 600 MB în roaming 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 
 Tabletă cu net cadou 4 GB/lună trafic național 
   și trafic de noapte nelimitat 

47,42 € 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele beneficiază de trafic de internet pe mobil la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 75 
Mbps upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot 
fi garantate. Traficul efectuat pe tabletă după depăşirea traficului inițial lunar nu este taxat. Viteza pentru 
traficul suplimentar este de până la 256 Kbps (download), respectiv 128 Kbps (upload). 

Bonus  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 3 luni. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 2 ani. 

Informaţii complete 

 Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau 
opțiuni”, în termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include 
trafic nelimitat de internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 3 luni. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania": 
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
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o în cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute 
primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED DUO se consumă pentru apeluri 
în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele 
fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și 
mobile din SUA și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate 
către alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie 
de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele SUPER RED DUO 25 si SUPER RED 
DUO 49 se vor consuma pentru apeluri în reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, 
Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, 
Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici 

 Abonamentele SUPER RED DUO 19, SUPER RED DUO 25, SUPER RED DUO 49 includ beneficii 
lunare în roaming: minute pentru apeluri primite sau efectuate (către România și în țara vizitată), 
SMS-uri transmise (către Romania și în țara vizitată) și trafic de internet pe mobil (în țara vizitată) în 
roaming. Lista de destinații eligibile (din UE și Turcia) și detalii complete aici. La depășirea 
beneficiilor de roaming incluse în abonamente, se va aplica tariful de 0,05€, tarif unic pe minut de 
apel efectuat sau primit / SMS / MB. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în 
abonamente: 

o 1,03 €/150MB pentru traficul de Internet pe smartphone; 
o 0,434 €/MMS internațional; 
o 0,21 €/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată; 
o roaming: 0,05€ pe minut/SMS/MB 
o Traficul efectuat pe tableta după depăşirea traficului inițial lunar nu este taxat. Viteza pentru 

traficul suplimentar este de până la 128 Kbps (download), respectiv 64 Kbps (upload) 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,186 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Abonamentele permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-2
http://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
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 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 Viteza pentru traficul de internet pe mobil este de până la 150 Mbps 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 24 de luni pentru abonamentele SUPER RED DUO 19, 
SUPER RED DUO 25, SUPER RED DUO 49. 

 Seenow - oferă acces timp de 24 de luni la 58 de canale TV locale și internaționale și emisiuni 
înregistrate de la canale TV de top, pentru toate abonamentele începând cu SUPER RED DUO 19. 
Traficul efectuat în aplicația Seenow se consumă din traficul inclus în abonament. 

 Zonga - pachetele VodafoneSUPER RED DUO 25 si SUPER RED DUO 49 oferă acces nelimitat 
la conținutul Zonga Premium, cea mai mare colecţie de muzică online din România, artiști români 
și internaționali. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net te protejează de viruși și amenințări online când navighezi pe net în rețeaua Vodafone. 
Activează gratuit serviciul din contul tău MyVodafone sau apelând *100# și stai pe net liniștit. 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt 

sau pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația 
este disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce 
rezultă din folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat 
conform ofertei incluse în abonament - detalii. Oferta este valabila doar pentru sim-ul de voce. 

 Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

 Ofertele SUPER RED DUO 25 si SUPER RED DUO 49 promoționale sunt disponibile pentru 
contractele încheiate pe 2 ani în limita stocului disponibil. 

 Oferta SUPER RED DUO 19 este retrasă de la vânzare începând cu 27.12.2015 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

  

Abonamente SUPER RED DUO (valabile pana la 25 martie 2018) 

 

Abonament Beneficii lunare 

SUPER RED DUO 
Start 

Ai incluse 3 categorii de aplicații în care telefonul nu 

consumă net: Social&Chat/Video/Music/Maps 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 4GB internet pe mobil Internet pe mobil național  

din care 2,52 GB în roaming SEE*  
 150 minute internaționale pe mobil 
4G TV+ Disney Channel-24 luni; 
 
 Vodafone Smart Mini 7 la 0€: 2GB; Internet mobil 
național; NELMITAT minute și SMS-uri ;în orice rețea 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
http://cms-web-prod-stg.connex.ro/myvodafone
https://www.vodafone.ro/protect
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națională (18€/luna) 
Vodafone Tab Mini 7: Alege-ti la activare, o categorie 

de aplicații în care tableta nu consumă net; 3gb internet 

mobil national; 4G TV+ Disney Channel-24 luni; 
: 18€/luna 
Vodafone Tab Speed 6/ Vodafone Smart N8: 3GB 
internet mobil national, Alege-ti la activare, o 
categorie de aplicații în care tableta nu consumă net; ; 
4G TV+ Disney Channel-24 luni: 21€ / lună 
 
 

SUPER RED DUO  
 Mid 

 Aplicațiile în care telefonul nu consumă net: 
Social&Chat, Video, Music, Maps 
NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea națională 
și în roaming SEE 
 5 GB internet pe mobil 
 250 minute internaționale pe mobil 
 Tabletă cu net cadou 3 GB/lună trafic național 
   și trafic de noapte nelimitat 
Vodafone Smart E8 la 0€ 
+Alcatel U5 4€: 3GB, Internet mobil național, 
NELMITAT, minute și SMS-uri în orice rețea nțională 
Vodafone Tab Mini 7: Alege-ti la activare, o categorie 
de aplicații în care tableta nu consumă net; 5gb 
internet mobil national; 4G TV+ Disney Channel-24 
luni: 21€ / lună 
 Vodafone Smart N8/ Samsung Tab A 10.1: 5GB 
internet mobil national, Alege-ti la activare, o categorie 
de aplicații în care tableta nu consumă net; ; 4G TV+ 
Disney Channel-24 luni: 24€ / lună 
Samsung Tab A 10.1: 5GB internet mobil national, 
Alege-ti la activare, o categorie de aplicații în care 
tableta nu consumă net; ; 4G TV+ Disney Channel-24 
luni:27€ / lună 
 

SUPER RED DUO  
 High 

Nokia 2 
 Aplicațiile în care telefonul nu consumă net: 
Social&Chat, Video, Music, Maps 
 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 6 GB internet pe mobil național din care 3,64 GB în 
roaming SEE* 
 250 minute internationale 
 Bonus NET NELIMITAT 3 luni 
 Tabletă cu net cadou 5 GB/lună trafic național 
   și trafic de noapte nelimitat+ o categorie de aplicatii 
în care tableta nu consumă net 

 

 

Viteze Internet   
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 Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. Traficul efectuat pe tabletă după depăşirea traficului inițial lunar nu este taxat. Viteza pentru 
traficul suplimentar este de până la respectiv 128 Kbps (upload). 

 

Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass și Maps Pass 

•trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, Vimeo, 
4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, 
Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber) în aplicațiile și website-urile de audio streaming (Apple 
Music, Tidal, Zonga) și in aplicațiile de navigație și hărți (Google Maps, Waze, Apple Maps) 

•lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

•traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de video streaming și social 
media nu este inclus. 

•pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea opțiunilor 
este permisă pentru nevoile tale proprii. 

 

Contract  

 Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 2 ani. 

 Abonamentele Super RED DUO oferă acces la serviciul de roaming pe abonamentul principal din SUPER 
RED DUO Start, SUPER RED DUO Mid şi SUPER RED DUO High în Spaţiul Economic European. 
Conform Regulament UE 531/2012 şi Regulament UE 2016/2286, beneficiile naţionale (minute, SMS-uri, 
MB) pot fi utilizate şi în ţările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia), cu aplicarea 
Politicii de Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate şi a limitei pentru consumul de date 
în roaming SEE. După depăşire se aplică Suprataxa reglementată şi/sau tariful naţional la depăşire. Pentru 
fiecare abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de 
aici. Beneficiile incluse în abonamentele secundare din SUPER RED DUO Start, SUPER RED DUO Mid şi 
SUPER RED DUO High sunt valabile doar în România. Activarea serviciului de roaming poate fi realizată 
doar cu schimbarea abonamentului. 

 Minutele și SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone Super RED DUO se consumă 
pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și mobile din SUA și Canada; 1 
minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii internaţionale 
care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată - detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse se vor consuma pentru apeluri în reţele mobile din Austria, Belgia, 
Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord) şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații internaționale,cu 
excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
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 Tarife standard pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,05€ / minut național; 

 0,03€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile video în rețelele 
naționale; 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 roaming: tarif standard în funcție de destinație, pentru abonamentele care nu au beneficii de roaming 
incluse. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, în 
situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:   

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

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la preț 
promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă acesta 
este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 4GTV+ - viitorul televiziunii este aici. Cu 4GTV+ ai acces la o colecție impresionantă de filme Hollywood și 
Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, canale TV precum si la filmulete 
educative pentru copii, toate prin contul tău MyVodafone, pe 12 sau 24 luni. Detalii la 
www.vodafone.ro/4gtvplus 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/4gtvplus
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 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este protejat 
antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva oricând serviciul 
din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 0,40€/lună (TVA inclus). 

 Ofertele Super RED DUO sunt disponibile pentru contractele încheiate pe 2 ani și sunt valabile până la 25 
martie 2018, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

 

Abonamente SUPER RED DUO PLUS (valabile pana la 25 martie 2018) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SUPER RED DUO  
 Plus 14 

 Alege la activare 2 categorii de aplicații în 
care telefonul nu consumă net: Social&Chat, 
Video, Music, Maps 

 5 GB  Internet pe mobil național  
 din care 2,25 GB în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute și SMS-uri în orice rețea 

națională și în roaming SEE 
 300 minute internaționale pe mobil 
 +Abonament fără telefon 
 3 GB Internet mobil național 
 NELMITAT minute și SMS-uri  
 în orice rețea nțională 
 300 minute internaționale  
 pe mobil 

14€ / lună 

SUPER RED DUO  
 Plus 16 

 Alege la activare 3 categorii de aplicații în 
care telefonul nu consumă net: Social&Chat, 
Video, Music, Maps 

 7 GB  Internet pe mobil național  
 din care 2,25 GB în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute și SMS-uri în orice rețea 

națională și în roaming SEE 
 300 minute internaționale pe mobil 

 
 +Abonament fără telefon 
 3 GB Internet mobil național 
 NELMITAT minute și SMS-uri  
 în orice rețea nțională 
 300 minute internaționale  
 pe mobil 

16€ / lună 

SUPER RED DUO  
 Plus 19 

 Alege la activare 3 categorii de aplicații în 
care telefonul nu consumă net: Social&Chat, 
Video, Music, Maps 

 4 GB  Internet pe mobil național  
 din care 2,25 GB în roaming SEE* 
 NELIMITAT minute și SMS-uri în orice rețea 

națională și în roaming SEE 
 300 minute internaționale pe mobil 
 Nokia 3: 19 € 

19€ / lună 
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 +Abonament fără telefon 
 3 GB Internet mobil național 
 NELMITAT minute și SMS-uri  
 în orice rețea nțională 
 300 minute internaționale  

pe mobil 

 

Beneficiile naționale din abonamente 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 Social&Chat / Video / 

Music / Maps Pass.  

Viteze Internet   
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps upload. 
Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi garantate. 
Traficul efectuat pe tabletă după depăşirea traficului inițial lunar nu este taxat. Viteza pentru traficul suplimentar 
este de până la respectiv 128 Kbps (upload). 

Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass și Maps Pass 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, Vimeo, 
4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, 
Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber) în aplicațiile și website-urile de audio streaming (Apple Music, 
Tidal, Zonga) și in aplicațiile de navigație și hărți (Google Maps, Waze, Apple Maps) 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de video streaming și social 
media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea opțiunilor 
este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 2 ani. 

 Abonamentele Super RED DUO oferă acces la serviciul de roaming pe abonamentul principal din 
SUPER RED DUO Start, SUPER RED DUO Mid şi SUPER RED DUO High în Spaţiul Economic 
European. Conform Regulament UE 531/2012 şi Regulament UE 2016/2286, beneficiile naţionale 
(minute, SMS-uri, MB) pot fi utilizate şi în ţările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi 
Norvegia), cu aplicarea Politicii de Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate şi a 
limitei pentru consumul de date în roaming SEE. După depăşire se aplică Suprataxa reglementată 
şi/sau tariful naţional la depăşire. Pentru fiecare abonament se poate verifica volumul de date disponibil 
în roaming conform formulei de calcul de aici. Beneficiile incluse în abonamentele secundare din 
SUPER RED DUO Start, SUPER RED DUO Mid şi SUPER RED DUO High sunt valabile doar în 
România. Activarea serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 

 Minutele și SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone Super RED DUO se 
consumă pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe 
din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și mobile din SUA 
și Canada; 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii 

https://www.vodafone.ro/roaming
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/index.htm
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internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată 
- detalii. 

 Minutele internaţionale pe mobil incluse se vor consuma pentru apeluri în reţele mobile din Austria, 
Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord) şi Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici. 

 Tarife standard pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente:  

o 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

o 0,05€ / minut național; 

o 0,03€ / SMS național; 

o 0,431€ / MMS internațional; 

o 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile video 
în rețelele naționale; 

o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

o roaming: tarif standard în funcție de destinație, pentru abonamentele care nu au beneficii de 
roaming incluse. 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi 
un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:   

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

o 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. 

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 
naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 
preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar 
dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
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 Informațiile complete despre termenii și procedurile legale, contractul cadru și condițiile de furnizare a 
serviciilor pot fi consultate aici. 

 4GTV+ - viitorul televiziunii este aici. Cu 4GTV+ ai acces la o colecție impresionantă de filme Hollywood 
și Festival, seriale, documentare și muzică de cea mai bună calitate, canale TV precum si la filmulete 
educative pentru copii, toate prin contul tău MyVodafone, pe 12 sau 24 luni. Detalii la 
www.vodafone.ro/4gtvplus 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

 Ofertele Super RED DUO sunt disponibile pentru contractele încheiate pe 2 ani și sunt valabile până 
la  25 martie 2018, în limita stocului disponibil. 

 Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente “Fără telefon” (valabile până la 14 aprilie 2016) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 10 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 3 GB internet pe mobil  
 150 minute internaționale pe mobil 
 Roaming pe Zi 2,99 €/zi 
 Bonus NET NELIMITAT 2 luni 

9,68 € 

RED 15 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
 NELIMITAT Vodafone Italia și Spania 
 6 GB internet pe mobil 
 250 minute internaționale pe mobil 
 Roaming pe Zi 2,99 €/zi 
 Bonus NET NELIMITAT 2 luni 

14,52 € 

Viteze Internet pe mobil  

Abonamentele 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. 

Bonusuri  
Bonusul „NET NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, în 
termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic nelimitat de 
internet pe mobil național. 

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 5 numere preferate şi le poţi modifica oricând. În cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 
minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe 
unilateral serviciile. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/4gtvplus
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Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

Informații complete 

 Bonusul „Net NELIMITAT” se activează din aplicația MyVodafone, secțiunea “Bonusuri sau opțiuni”, 
în termen de 60 de zile de la activarea sau reînnoirea contractului pe 2 ani. Acesta include trafic 
nelimitat de internet pe mobil național, se acordă o singură dată și este valabil 2 luni. 

 Oferta "Nelimitat Vodafone Italia și Spania":  
o include apeluri nelimitate către o listă de 5 numere internaționale mobile preferate din 

Vodafone Italia sau Vodafone Spania; 
o se poate activa prin apel la *100# -> “Roaming și Internațional” -> “Internațional” -> “Opțiuni”, 

secțiunea “Nelimitat Vodafone Italia, Spania”, în termen de 60 de zile de la achiziția sau 
reînnoirea unui abonament de voce de minimum 10 euro; 

o este gratuită și are un termen de valabilitate de 3 luni de la activare; 
o nu este valabilă în roaming; 
o detalii suplimentare și informatii despre definirea listei de numere internaționale preferate 

găsești aici; 
o în cazul convorbirilor care depăşesc 10.000 minute cu un raport al minutelor iniţiate/minute 

primite mai mare de 3 la 1 ne rezervăm dreptul de a întrerupe unilateral serviciile. 

 Minutele şi SMS-urile naţionale incluse în pachetele Vodafone RED se consumă pentru apeluri în 
reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

 Accesul la viteză 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil 
şi un SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

 Abonamentele permit efectuarea de apeluri telefonice pe internet (VoIP). 

 Minutele şi traficul de internet incluse în abonament, precum și beneficiile bonus, se acordă lunar şi 
nu se reportează. 

 Minutele naţionale se pot consuma şi pentru apeluri internaţionale în reţele fixe din Austria, Belgia, 
Cipru, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie, Vatican şi reţele fixe şi mobile din SUA şi 
Canada. 1 minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate către alte 
destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - 

 Minutele internaţionale incluse în abonamente se pot consuma pentru apeluri internaţionale în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveţia, Marea Britanie și Vatican. 

 Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații 
internaționale,cu excepția destinațiilor internaționale speciale și premium  

 Ai acces la un pachet special de minute și trafic de internet mobil în roaming, în 46 de țări, cu 
opțiunea Roaming pe Zi (2,99€/zi sau 9,68€/zi, în funcție de țara vizitată)  

 Pentru a putea utiliza opțiunea Roaming pe Zi trebuie să te asiguri că ai serviciul Roaming activat. 
Activează serviciul de Roaming cu cel puţin o zi înainte de a pleca din ţară. Nu plăteşti nicio taxă 
suplimentară cât timp eşti în România. 

 Tarife suplimentare pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în 
abonamente:  

o 0,97€/100MB pentru traficul de Internet; 
o 0,42€/MMS internațional; 
o 0,21€/minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€/minut pentru apelurile 

video în rețelele naționale; 
o internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată; 
o roaming: 0,05€ pe minut/SMS/MB dacă ai activ serviciul Roaming pe Zi. 

http://cms-web-prod-stg.connex.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/nelimitat-italia-si-spania/index.htm
https://www.vodafone.ro/acoperire
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 Minutele și SMS-urile naționale incluse:  
o se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 

medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut 
din abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,18 €/minut pentru apelurile în rețelele 
naționale și 0,06 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale).  

o 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.  

o nu pot fi consumate pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică 
tarifele standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în 
rețelele naționale. 

o pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

 În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe 
mobil, în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

 În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon 
la preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", 
chiar dacă acesta este de valoare mai mare. 

 În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat  

 Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

 HBO GO - oferta este valabilă timp de 2 de luni. 

 Zonga  RO Music- oferă acces nelimitat la cea mai mare colecţie de muzică online de la artiști 
români. Traficul efectuat în aplicația Zonga se consumă din traficul inclus în abonament. 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale tariful lunar este 
0,25€/lună (TVA inclus). 

 Vodafone Protect este o soluție completă de protecție antivirus și localizare telefon în caz de furt 

sau pierdere. Pentru a putea folosi serviciul trebuie instalată aplicația Vodafone Protect. Aplicația 
este disponibilă doar pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android. Traficul de date ce 
rezultă din folosirea aplicației este gratuit, iar traficul pentru descărcarea aplicației este tarifat 
conform ofertei incluse în abonament - detalii. 

 Asigurarea mobilă oferă înlocuirea telefonului cu unul identic sau având funcții similare, în cazul 
în care telefonul este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condițiilor și descrierilor din Termenii 
și conditiile asigurării - detalii. 

 Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 ani sau 2 ani în limita stocului 
disponibil. 

 Preţurile sunt exprimate în euro şi conţin TVA. 

 

 

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamente “Fără telefon” (valabile de la 26 martie 2018 până la 17 iunie 2018) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 
NATIONAL fără 

telefon 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2000 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 150 minute internaționale pe mobil 
 3000 MB internet pe mobil 

8 € 

SMART 9 NATIONAL 
fără telefon 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
Alege 2 categorii de aplicatii in care telefonul nu 
consuma net: 
 Video Pass  
 Social&Chat Pass  
 Music Pass  
 Maps Pass 
 3 GB internet pe mobil național 
 50 minute internaționale pe mobil 
 250 sms-uri naționale 

9 € 

RED 11 
fără telefon 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
Alege 2 categorii de aplicatii in care telefonul nu 
consuma net: 
 Video Pass  
 Social&Chat Pass  
 Music Pass  
 Maps Pass 
 Video Pass 
 5 GB internet pe mobil național 
 300 minute internaționale pe mobil 

11 € 

RED 15 
fără telefon 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
Alege 4 categorii de aplicatii in care telefonul nu 
consuma net: 
 Video Pass  
 Social&Chat Pass  
 Music Pass  
 Maps Pass 
 Video Pass 
 8 GB internet pe mobil din care 4,20 GB în roaming 
SEE* 
 300 minute internaționale pe mobil 

15 € 

RED 20 
fără telefon 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
Ai trafic inclus in toate categoriile de aplicatii: 
Video Pass, Social&Chat Pass , Music Pass, Maps 
Pass, Video Pass 
 10 GB internet pe mobil din care 5,60 GB în 
roaming SEE* 
 600 minute internaționale pe mobil 

20 € 

RED 30 
fără telefon 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în orice rețea 
Ai trafic inclus in toate categoriile de aplicatii: 
Video Pass, Social&Chat Pass , Music Pass, Maps 
Pass, Video Pass 
 15 GB internet pe mobil din care 8,40 GB în 
roaming SEE* 
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 600 minute internaționale pe mobil 

 
Viteze Internet pe mobil 
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 
 
Roaming în Spațiul Economic European 
Beneficiile incluse în abonamentul CE VREI TU 6 Naţional fără telefon și SMART 9 fără telefon sunt 
valabile doar în România, pentru acest tip de abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea 
serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 
Beneficiile naționale incluse în abonamentele RED 11 fără telefon, RED 15 fără telefon, RED 20 fără 
telefon și RED 30 fără telefon pot fi utilizate şi în ţările în Spațiul Economic European (SEE): Uniunea 
Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia), cu aplicarea politicii de utilizare rezonabilă - detalii. Limita 
pentru traficul de internet include și traficul pentru Social&Chat / Video / Music Pass / Maps Pass / Email 
Pass. 

Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass , Maps Pass si Email Pass 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, 
Vimeo, 4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook 
Messenger, Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile 
de audio streaming (Apple Music, Tidal, Zonga), in aplicatiile de navigatie si harti (Google Maps, 
Apple Maps, Waze) si in aplicatiile de e-mail(Gmail, Exchange, Yahoo). 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video 
streaming și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

 
Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

 

Informații complete 
 
Abonament CE VREI TU 6 fără telefon 
Cu abonamentele “Ce vrei tu” foloseşti ce ai nevoie, doar în ţară: minutele naţionale/SMS-urile 
naţionale/MB trafic naţional se scad în ordinea efectuării lor (1 MB = 1 minut = 1 SMS). 

În plus, nu ai grija costurilor suplimentare: după depăşirea beneficiilor incluse nu eşti tarifat automat. Dacă 
ai nevoie, reîncarci cu credit şi ai control asupra costurilor. 

Pentru acest tip de abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Clauzele privind serviciul de roaming 
din Clauze Contractuale Principale (CCP) şi Termeni și Condiții Generale (TCG) nu sunt aplicabile. 
Activarea serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 

Minutele naţionale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil), 
reţele naţionale (fix şi mobil), apeluri internaţionale în reţele fixe către Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, 

https://www.vodafone.ro/roaming
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Grecia, Olanda, Norvegia, Polonia, Suedia, Elveţia, Vatican şi, în limita a 100 minute, pentru apeluri 
internaţionale în reţele fixe şi mobile către Marea Britanie, Spania, Portugalia, Ungaria, Franţa, Germania, 
Italia, SUA şi Canada. 1 minut naţional = 1 minut internaţional. 

Tarife la depăşire beneficiilor incluse, după reîncărcarea cu credit: 

 0,11 euro credit/minut pentru apeluri în reţea şi naţionale pe fix 

 0,17 euro credit/minut pentru apeluri naţionale pe mobil 

 0,05 euro credit/SMS naţional 

 0,20 euro credit/MB 

Viteză de navigare până la 100 Mbps. 

Beneficiile incluse nu pot fi utilizate pentru apeluri/SMS-uri către numere scurte (tarifele pentru numere 
scurte pot fi mai mari decât tarifele standard). Beneficiile incluse nu se reportează şi se pot consuma în 
limita unei utilizări rezonabile (art. 2.6 - 2.7 din documentul CCP - Utilizarea rezonabilă a Serviciilor). În 
cazul în care prezentul contract încetează înainte de durata minimă, despăgubirea datorată se calculează 
conform documentului TCG. 

Tarifele sunt exprimate în euro credit. TVA-ul se aplică la reîncărcare. 

Abonamente Smart 9 fără telefon 
Beneficiile naționale 
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 
medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din 
abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale 
și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 
naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet 
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE) 
Pentru acest tip de abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Clauzele privind serviciul de roaming 

https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
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din Clauze Contractuale Principale (CCP) şi Termeni și Condiții Generale (TCG) nu sunt aplicabile. 
Activarea serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 

 
Aplicații și accesul la conținut 
Cu abonamentul Smart 9 fără telefon ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având 

specificaţii similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se 
realizează atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi 
descrierilor din Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

  

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale 
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fără Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum 
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,05€ / minut național; 

 0,03€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă 
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. 

Alte informații utile 
Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 în mod nelimitat și gratuit cu condiţia 

https://www.vodafone.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea). Accesul 
la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei, cât și în Spațiul Economic European (SEE). 
Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 17 iunie 2018, în limita stocului disponibil. 
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 
Abonamente RED fără telefon 
Beneficiile naționale 
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici 
medicale). Până la data de 2 iunie 2013, apelurile către astfel de numere nu s-au scăzut din 
abonament, ci au fost taxate la tariful standard (0,184 €/minut pentru apelurile în rețelele naționale 
și 0,062 €/SMS pentru SMS-uri în rețelele naționale). Detalii complete aici. 

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele 
naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

 Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet 
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE) 
Abonamentele RED 11 fără telefon, RED 15 fără telefon, RED 20 fără telefon și RED 30 fără telefon oferă 
acces la serviciul de Roaming în Spaţiul Economic European (SEE). Conform Regulament UE 531/2012 şi 
Regulament UE 2016/2286, beneficiile naţionale (minute, SMS-uri, MB) pot fi utilizate şi în ţările SEE 
(Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia), cu aplicarea Politicii de Utilizare Rezonabilă a 
Serviicilor de Roaming reglementate şi a limitei pentru consumul de date în roaming SEE. După depăşire 
se aplică Suprataxa reglementată şi/sau tariful naţional la depăşire.  
 
Aplicații și accesul la conținut 
Cu abonamentele RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
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 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

 Asigurarea mobilă oferă repararea sau înlocuirea telefonului cu unul identic sau având 

specificaţii similiare (care poate fi sub forma unui dispozitiv recondiţionat). Înlocuirea tefonului se 
realizează atunci când acesta este distrus ca urmare a unui accident, potrivit condiţiilor şi 
descrierilor din Termenii şi Condiţiile asigurării - detalii. 

  

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale 
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fără Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum 
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,05€ / minut național; 

 0,03€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă 
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. 

Alte informații utile 
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). Accesul 
la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei, cât și în Spațiul Economic European (SEE). 
Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

https://www.vodafone.ro/personal/magazin-online/utile/asigurare-mobila/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 17 iunie 2018, în limita stocului disponibil. 
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

 

 

Abonamente RED Familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În plus: 

 ai muzică nelimitată cu Zonga, gratuit 

 îți protejezi informațiile personale cu Vodafone Protect, antivirus inclus 

 folosești minutele naționale pentru apeluri de voce în rețeaua Vodafone (fix și mobil), rețele 

naționale (fix și mobil), către internațional fix Europa și fix și mobil (SUA și Canada) 

 ai minute și SMS-uri nelimitate și acces la traficul de internet inclus în abonament în roaming 

cu extraopțiunea Roaming pe zi (3 EUR/zi sau 6 EUR/zi, în funcție de țara vizitată) 

 primești mai mult internet și ai mai puține griji: traficul suplimentar de internet este taxat cu 

0,75 EUR/50MB 

 Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA 
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Extraopțiune Țara Favorită (valabilă până la 4 februarie 2015) 

 

 Ai tarife cu până la 83% mai mici pentru convorbiri în Italia, Spania, Germania sau Ungaria. 

 Cu opţiunea Ţara favorită beneficiezi de tarife reduse pentru convorbiri internaţionale către Italia, 

Spania, Germania sau Ungaria. 

 Activează extraopţiunea Vodafone Spania sau Vodafone Ungaria şi suni internaţional cu 0,05€ 

/minut (preţ cu TVA) către Vodafone Spania şi Vodafone Ungaria mobil şi  fix. Costul fiecărei 

extraopţiuni este de 1€ (preţ cu TVA). Extraopțiunile sunt compatibile cu orice abonament, cu 

excepţia Vodafone Avantaj. 

 Activează extraopţiunea Ţara Favorită şi sună internaţional către Italia, Germania, Spania sau 

Ungaria la tarife scăzute. Costul fiecărei extraopţiuni este de 1,24€/lună (preţ cu TVA). Fiecare 

minut de convorbire internaţională cu una dintre aceste destinaţii este de 0,087€ către reţelele fixe 

şi 0,25€ către reţelele mobile (preţ cu TVA). 

Oferta valabilă pana la data de 4.02.2015. 

 

 Abonamente RED Family (valabila pana la 25 martie 2018) 

 

Abonament RED 
Family: 24 € 

Beneficii lunare 

Abonament principal 

 
 Ai incluse 3 categorii în care telefonul nu consumă: 
Social&Chat/Video/Music/Maps 
 7 GB internet pe mobil național  
 din care 2,80 GB în roaming SEE 
 NELIMITAT minute și SMS-uri în orice  
 rețea națională și în roaming SEE 
300 minute internaționale pe  
mobil 
 

Abonament secundar 

 Ai incluse 3 categorii în care telefonul nu consumă:  
Social&Chat/Video/Music/Maps 
 7 GB internet pe mobil național  
 din care 2,80 GB în roaming SEE 
 NELIMITAT minute și SMS-uri în orice  
 rețea națională și în roaming SEE 
300 minute internaționale pe  
mobil 

Abonament secundar 

 
 
 3 GB internet pe mobil  
 național 
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 NELIMITAT minute şi SMS-uri  
 în orice reţea naţională 
 300 minute internaționale pe  mobil 

 

Viteze Internet  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. Traficul efectuat pe tabletă după depăşirea traficului inițial lunar nu este taxat. Viteza pentru 
traficul suplimentar este de până la respectiv 128 Kbps (upload). 

Social & Chat Pass, Video Pass, Music Pass și Maps Pass 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, Vimeo, 
4GTV+), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, 
Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber) în aplicațiile și website-urile de audio 
streaming (Apple Music, Tidal, Zonga) și în aplicațiile de navigație și hărți (Google Maps, Waze, Apple 
Maps) 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de video streaming și 
social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

  

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 2 ani. 

Informații complete 

Afișează Informații complete conținutul Afișează Informații complete conținutul Afișează Informații 
complete conținutul  

Abonamentele RED Family oferă acces la serviciul de roaming pe abonamentul principal si pe 
abonamentele de valoare 10 EUR in cazul pachetului RED Family, în Spaţiul Economic European. 
Conform Regulament UE 531/2012 şi Regulament UE 2016/2286, beneficiile naţionale (minute, SMS-uri, 
MB) pot fi utilizate şi în ţările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia), cu aplicarea 
Politicii de Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate şi a limitei pentru consumul de date 
în roaming SEE. După depăşire se aplică Suprataxa reglementată şi/sau tariful naţional la depăşire. 
Pentru fiecare abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de 
calcul de aici. Beneficiile incluse în abonamentele secundare sunt valabile doar în România. Activarea 
serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 

Minutele și SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Red Family se consumă pentru apeluri 
în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/toate-abonamentele/red-family/index.htm#expandable-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/toate-abonamentele/red-family/index.htm#expandable-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/toate-abonamentele/red-family/index.htm#expandable-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/toate-abonamentele/red-family/index.htm#expandable-1
https://www.vodafone.ro/roaming
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Minutele naționale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Vatican și rețelele fixe și mobile din SUA și Canada; 1 
minut naţional = 1 minut internaţional. Tariful pentru apelurile efectuate către alte destinaţii internaţionale 
care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia apelată - detalii. 

Minutele internaţionale pe mobil incluse se vor consuma pentru apeluri în reţele mobile din Austria, Belgia, 
Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord) şi Vatican. 

Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații internaționale,cu 
excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici. 

Tarife standard pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale; 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

 roaming: tarif standard în funcție de destinație, pentru abonamentele care nu au beneficii de roaming 
incluse. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 

Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională:  

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

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/roaming/tarife-standard/index.htm
https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/numerescurte
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
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În cazul în care te afli sub incidența perioadei minime contractuale pentru achiziționarea unui telefon la 
preț promoțional, planul tarifar nu poate fi schimbat cu un alt plan tarifar de tip "Fără Telefon", chiar dacă 
acesta este de valoare mai mare. 

În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Conform art. 2.2 din Termeni și condiții generale pentru persoane fizice, 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. 

Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este protejat 
antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva oricând serviciul 
din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 0,40€/lună (TVA inclus). 

Ofertele Red Family sunt disponibile pentru contractele încheiate pe 2 ani și sunt valabile până la 25 
martie 2018, în limita stocului disponibil. 

Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

 

Abonamente CE VREI TU (valabile de la 26 martie 2018 până la 17 iunie 2018) 

 
Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

CE VREI TU 6 
NATIONAL 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2000 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 150 minute internaționale pe mobil 
 2000 MB internet pe mobil 

8 € 

CE VREI TU 8 
NATIONAL 

 

 NELIMITAT minute si SMS-uri în rețea 
 2500 unități (1 minut național = 1 MB net = 1 SMS 
    național) 
 200 minute internaționale pe mobil 
 4000 MB internet pe mobil 

10 € 

 
 
 

Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonament Național   
Beneficiile incluse în abonamentele CE VREI TU 6 și CE VREI TU 8 sunt valabile doar în România. Pentru 
acest tip de abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea serviciului de roaming poate fi 
realizată doar cu schimbarea abonamentului. 
 
Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 
 

Informaţii complete 
 
Beneficiile naționale  
Minutele naţionale incluse în abonament se vor consuma pentru: apeluri în reţele naţionale (fix şi mobil), 
apeluri internaţionale în reţele fixe din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Suedia, Elveţia, Vatican şi se vor deduce din unităţile incluse în cele 2000 de minute/SMS-uri 
naţionale/MB trafic naţional pentru CE VREI TU 6 sau din cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic 
naţional pentru CE VREI TU 8.  
Ofertele sunt compuse din unități: minute naționale/MB/SMS-uri naționale, care se scad în ordinea 
efectuării lor din totalul unităților incluse. 1 MB = 1 minut = 1 SMS = o unitate 
Ordinea de consum a minutelor incluse este în conformitate cu eligibilitatea acestora în funcție de 
destinație: primele se consumă minutele/SMS-urile în rețea, apoi minutele/SMS-urile naționale. 

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

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

Ordinea de consum pentru traficul de internet pe mobil inclus în abonamente este: pentru CE VREI TU 6, 
prima dată se consumă 2000 MB trafic de net naţional şi apoi din cele 2000 de minute/SMS-uri 
naţionale/MB trafic național, iar pentru CE VREI TU 8, prima dată se consumă 4000 MB trafic de net 
național şi apoi din cele 2500 de minute/SMS-uri naţionale/MB trafic național. 

După epuizarea unităților incluse în abonament, pentru inițierea de apeluri sau accesarea internetului este 
necesară o reîncărcare. 

Roaming în Spațiul Economic European  
Pentru abonamentul CE VREI TU 6  si CE VREI TU 8 nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea 
serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 
 
Beneficii internaționale  
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonament, 150 minute pentru CE VREI TU 6, respectiv 200 
minute pentru CE VREI TU 8, se vor consuma pentru apeluri internaţionale în reţele fixe şi mobile către 
Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Spania, Portugalia, Ungaria, Franţa, Germania, Italia, SUA şi 
Canada. 
 

După consumarea minutelor internaționale incluse, atunci când apelurile sunt efectuate din credit 
reîncărcat (neutilizat pentru activarea unei opțiuni cu minute internaționale) se vor aplica tarifele standard 
în funcție de destinația apelată: Europa - rețele Vodafone și rețele fixe - 0,486€/minut, Europa - alte rețele 
mobile 0,595€/minut, SUA, Canada - 0,595€/minut. Poți verifica încadrarea destinației internaționale 
apelate și tarifele standard aici. 

Minutele internaționale incluse în abonamente se pot folosi pentru apeluri către destinații internaționale,cu 
excepția destinațiilor internaționale speciale și premium – detalii aici. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/internet/internet-pe-mobil/internet-pe-mobil/index.htm
https://www.vodafone.ro/setari-telefoane/
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/cartela-vodafone/apeluri-internationale/tarife-apeluri/index.htm
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v118158.pdf
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Tarife la depășire   
Pentru serviciile care nu sunt incluse sau la depășirea beneficiilor incluse în oferte se aplică următoarele 
tarife: 

 0,21€ / minut pentru apeluri în rețele naționale fixe și mobile; 

 0,06€ / SMS național; 

 0,25€ / 1 MB pentru traficul de Internet; 

 0,17€ / MMS național. 

Minutele nelimitate în reţea, precum şi unităţile CE VREI TU incluse în abonament, nu pot fi consumate 
pentru efectuarea de apeluri video. Pentru apelurile video se aplică tarifele standard: 0,21€ / minut apel 
video în reţeaua Vodafone şi 0,29€ / minut apel video în reţelele naţionale. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 
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. 

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. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 17 iunie 2018 în limita stocului disponibil. 
 

Prețurile sunt exprimate în euro și conțin TVA. 

Abonament PENTRU COPII (valabil de la 26 martie 2018 până la 17 iunie 2018) 

 
Configurare ceas 

1. Scoate ceasul din cutie și notează numărul de identificare de 10 cifre. 

2. Scoate codul PIN al cartelei SIM, apoi plasează-l in interiorul ceasului conform instrucțiunilor 
(pentru a scoate codul PIN și pentru a activa SIM-ul, introdu SIM-ul întâi într-un telefon mobil, 
dezactivează codul PIN și efectuează un apel către orice numar, chiar și gratuit). 

3. Încarcă ceasul cu ajutorul cablului USB. 

4. Apasă și ține apăsat butonul de alimentare până când apare un mesaj de întampinare. 

5. Instalează aplicația MyKi Watch pentru Android sau iOS. 

6. Deschide aplicația și creează contul. 

Detalii complete în manualul de utilizare 

 

 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/consumption/groups/public/documents/digital_asset/v347206.pdf
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Aplicaţia mobilă MyKi Watch 
Rămâi în contact cu copilul în orice moment. Monitorizezi când și unde este copilul tău, gestionezi 
numerele de telefon și zonele de siguranță, trimiți și primești mesaje. Este ușor cu aplicația MyKi 
Watch. 

 setezi tonuri de apel (3 sunete diferite) 

 setezi numerele SOS și de familie 

 setezi agenda telefonică (până la 18 numere pe care copilul le poate apela) 

 setezi zona de siguranță 
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Abonamente SMART (valabile de la 1 aprilie 2019 până la 3 iulie 2019) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART 9 

 Nelimitat minute in retea si SMS-uri in retea 
 1000 minute nationale din care 150 de minute 
internationale pe mobil 
 250 SMS nationale 
 6 GB internet pe mobil 

9 EUR 

SMART 11 

NELIMITAT minute/SMS-uri în rețea și minute 
naționale 
 200 minute nationale/internationale fix  
 250 SMS nationale 
 6GB internet pe mobil 
 2 categorii de Vodafone Pass la alegere 

11 EUR 

 
Viteze Internet pe mobil  
Viteza maximă estimată și promovată pentru internetul mobil este de 150 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. 

Roaming în Spațiul Economic European  
Beneficiile incluse în abonamentul Smart 9 Național este valabil doar în România. Pentru aceste tipuri de 
abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea serviciului de roaming poate fi realizată doar 
cu schimbarea abonamentului. 
Nelimitat Social&Chat, Nelimitat Video, Nelimitat Music, Nelimitat Maps și Nelimitat Email 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, Vimeo, 
VodafoneTV), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, 
Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile de audio streaming 
(Apple Music, Tidal, Zonga), in aplicatiile de navigatie si harti (Google Maps, Apple Maps, Waze) si in 
aplicatiile de e-mail(Gmail, Exchange, Yahoo). 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio streaming și 
social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/parametri-de-calitate/index.htm
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INFORMATII COMPLETE 
 
Beneficiile naționale 

Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

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

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 150 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
Pentru acest tip de abonament (Smart 9 Naţional) nu se poate activa serviciul Roaming. Clauzele privind 
serviciul de roaming din Clauze Contractuale Principale (CCP) şi Termeni și Condiții Generale (TCG) nu 
sunt aplicabile. Activarea serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 
Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentul Smart 9 Naţional și Smart 11 Naţional ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fără Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele SMART se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarifele standard – detalii aici. 

https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
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Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,21€ / minut național; 

 0,05€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 

Alte informații utile  
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).  
Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei, cât și în Spațiul Economic European 
(SEE). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 3 iulie 2019, în limita stocului disponibil.  
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

Abonamente RED (valabile de la 1 aprilie 2019 până la 3 iulie 2019) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

RED 13 

 2 categorii de Vodafone Pass la alegere  
 NELIMITAT minute şi SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 200 minute internationale pe mobil 
 10 GB internet pe mobil 

13 EUR 

RED 16 

 3 categorii de Vodafone Pass la alegere  
 NELIMITAT minute şi SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 400 minute internationale pe mobil 
 13 GB internet pe mobil 

16 EUR 

 
Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 150 Mbps download și 50 Mbps 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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upload. Vitezele depind de parametrii tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului 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. 

Nelimitat Social&Chat, Nelimitat Video, Nelimitat Music, Nelimitat Maps și Nelimitat Email 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, VodafoneTV, 
Netflix, Vimeo), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, 
Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile de audio streaming 
(Apple Music, Tidal, Zonga), in aplicatiile de navigatie si harti (Google Maps, Apple Maps, Waze) si in 
aplicatiile de e-mail(Gmail, Exchange, Yahoo). 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video 
streaming și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 
 
INFORMATII COMPLETE 
 
Beneficiile naționale  
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 150 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
Abonamentele RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 
Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 
utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 
Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/parametri-de-calitate/index.htm
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
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SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare 
abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de aici. 
Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentele RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii. 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale/ 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 
Alte informații utile  
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. 
Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European. 

Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 

În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

https://www.vodafone.ro/roaming#/
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până la 
3 iulie 2019, în limita stocului disponibil.  
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

Abonamente SUPER RED (valabile de la 1 aprilie 2019 până la 3 iulie 2019) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

Super RED 25 

 4 categorii de Vodafone Pass la alegere  
 NELIMITAT minute şi SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 600 minute internationale pe mobil 
 15 GB internet pe mobil 
 1GB si 100 minute in roaming Restul Lumii 
 Vouchere de la parteneri 

22 EUR 

Super RED 31 

 toate cele 5 categorii de Vodafone Pass 
 NELIMITAT minute şi SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 600 minute internationale pe mobil 
 20 GB internet pe mobil 
 1GB si 100 minute in roaming Restul Lumii 
 Vouchere de la parteneri 

28 EUR 

 
Viteze Internet pe mobil  
Abonamentele beneficiază de trafic de internet la viteze 4G de până la 225 Mbps download și 50 Mbps 
upload. Vitezele depind de parametri tehnici ai rețelei și de specificațiile dispozitivului folosit și nu pot fi 
garantate. 
Nelimitat Social&Chat, Nelimitat Video, Nelimitat Music, Nelimitat Maps și Nelimitat Email 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, VodafoneTV, 
Netflix, Vimeo), în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, 
Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile de audio streaming 
(Apple Music, Tidal, Zonga), in aplicatiile de navigatie si harti (Google Maps, Apple Maps, Waze) si in 
aplicatiile de e-mail(Gmail, Exchange, Yahoo). 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video 
streaming și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 
 
INFORMATII COMPLETE 
 
Beneficiile naționale  
Minutele şi SMS-urile în orice rețea națională incluse în pachetele Vodafone Super RED se consumă 
pentru apeluri în reţeaua Vodafone (fix şi mobil) și în reţelele naţionale (fix şi mobil). 
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea națională: 

 se vor consuma și către numere scurte cu tarif normal de forma 0219xyz (de ex. taxi, clinici medicale). 
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 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 225 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
Abonamentele Super RED oferă acces la serviciul de Roaming în Spațiul Economic European. Conform 
Regulament UE 531/2012 și Regulament UE 2016/2286, beneficiile naționale (minute, SMS-uri, MB) pot fi 
utilizate și în țările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein și Norvegia), cu aplicarea Politicii de 
Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate și a limitei pentru consumul de date în roaming 
SEE. După depășire se aplică Suprataxa reglementată și/sau tariful național la depășire. Pentru fiecare 
abonament se poate verifica volumul de date disponibil în roaming conform formulei de calcul de  
Aici.  

Optiunea Smart Travel  
Cu opțiunea Smart Travel te bucuri de 100 minute inițiate catre Romania/primite și 1 GB în roaming în 
Australia, Canada, Elveția, India, Indonezia, Israel, Japonia, Kenya, USA, Singapore, Tailanda, Turcia, 
Vietnam. Tarifele la depășirea beneficiilor incluse, precum și cele pentru SMS trimis și apel efectuat către 
alte zone sunt standard și se pot verifica pe www.vodafone.ro/roaming. 
Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentele Super RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fara Irlanda de Nord),Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele Super RED se vor consuma pentru apeluri în 
reţele mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/acoperire
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/roaming#/
https://www.vodafone.ro/international
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Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 1€ / 3 GB pentru traficul de Internet; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale/ 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 
Alte informații utile  
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).  
Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei cât și în Spațiul Economic European.  
Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului.  
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 
Telefoanele/echipamentele achiziționate pot fi folosite doar în rețeaua Vodafone. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 3 iulie 2019, în limita stocului disponibil. 
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

Bine de știut Oferte de la parteneri 
 
Pot beneficia de avantajele programului Oferte de la parteneri utilizatori ai serviciilor Vodafone, 
persoane fizice, care dețin un abonament de servicii Super RED Vodafone încheiat începând cu data de 5 
noiembrie 2018 și care utilizează aplicația mobilă MyVodafone. 
Pentru a intra în posesia beneficiului, utilozatorul trebuie să prezinte codul aferent ofertei din aplicația My 
Vodafone către organizator sau parteneri, în condițiile stabilite pentru fiecare ofertă în parte. 

Mecanismul programului 

 Clientul își descarcă Aplicația MyVodafone (disponibilă pentru telefoanele cu sistem de operare 
Android 4+ si iOS 7+). 

 Accesează secțiunea„Program Loialitate” din cadrul aplicației MyVodafone. În secțiunea “Program 
Loialitate” va alege secțiunea ”Experiența SUPER RED”, unde vor fi afișate toate Ofertele în vigoare, 
de la fiecare Partener 

 Clientul accesează Oferta de care este interesat și, apăsând „Rezervă voucher” aplicația îi va afișa 
codul de voucher aferent fiecărui Partener din Campanie 

Fiecare Voucher / beneficiu poate fi folosit în condițiile impuse de respectivul Partener, așa cum aceste 
condiții sunt descrise pentru fiecare Ofertă în parte. 

Există un număr limitat de Voucherele / beneficiile acordate de Parteneri în cadrul unei Campanii. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Voucherele / beneficiile nu pot fi înlocuite cu alte Premii și nici nu pot fi compensate în bani. 

Abonamente fara telefon (valabile de la 1 aprilie 2019 până la 3 iulie 2019) 
 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

SMART 9 national fara 
telefon 

 2 categorii de Vodafone Pass la alegere  
 NELIMITAT minute şi SMS-uri în rețea 
 NELIMITAT minute nationale 
 250 SMS-uri nationale 
 200 minute internationale pe mobil 
 9 GB internet pe mobil 

9 EUR 

RED 13 national fara 
telefon 

 3 categorii de Vodafone Pass la alegere  
 NELIMITAT minute şi SMS-uri în orice rețea 
națională și în roaming SEE 
 400 minute internationale pe mobil 
 21 GB internet pe mobil 

13 EUR 

Roaming în Spațiul Economic European  
Beneficiile incluse în abonamentul Smart Naţional 9 fără telefon sunt valabile doar în România, pentru 
acest tip de abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Activarea serviciului de roaming poate fi 
realizată doar cu schimbarea abonamentului. 
Beneficiile naționale incluse în abonamentele RED 13 fără telefon pot fi utilizate şi în ţările din Spațiul 
Economic European (SEE): Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia), cu aplicarea politicii 
de utilizare rezonabilă - detalii. Limita pentru traficul de internet include și traficul pentru Nelimitat 
Social&Chat / Nelimitat Video / Nelimitat Music / Nelimitat Maps / Nelimitat Email. 

Nelimitat Social&Chat, Nelimitat Video, Nelimitat Music, Nelimitat Maps și Nelimitat Email 

 trafic de internet în aplicațiile și website-urile de video streaming (YouTube, HBO GO, Netflix, Vimeo), 
în aplicațiile și website-urile de social media & chat (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, 
Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber), aplicațiile și website-urile de audio streaming (Apple 
Music, Tidal, Zonga), in aplicatiile de navigatie si harti (Google Maps, Apple Maps, Waze) si in 
aplicatiile de e-mail(Gmail, Exchange, Yahoo). 

 lista aplicațiilor și website-urilor este dinamică, putând suferi modificări. 

 traficul efectuat prin accesarea linkurilor externe din aplicațiile și website-urile de audio sau video 
streaming și social media nu este inclus. 

 pentru a beneficia de ofertă, îți manifești acordul privind prelucrarea datelor de trafic. Utilizarea 
opțiunilor este permisă pentru nevoile tale proprii. 

Contract  
Oferta este valabilă pentru contractele noi sau reînnoirile de contract încheiate pe 1 sau 2 ani. 
 

Abonamente Smart 9 Naţional fără telefon 

Beneficiile naționale  
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

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

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

https://www.vodafone.ro/roaming#/
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
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 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. Viteza maxima de download este de până la 150 
Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 Mbps. 
În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
Pentru acest tip de abonament nu se poate activa serviciul Roaming. Clauzele privind serviciul de roaming 
din Clauze Contractuale Principale (CCP) şi Termeni și Condiții Generale (TCG) nu sunt aplicabile. 
Activarea serviciului de roaming poate fi realizată doar cu schimbarea abonamentului. 
Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentul Smart 9 Naţional fără telefon ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 
protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 
oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fără Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele SMART se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,21€ / minut național; 

 0,05€ / SMS național; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
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Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 
Alte informații utile  
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). Accesul 
la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei, cât și în Spațiul Economic European (SEE). 
Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a apelantului. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 3 iulie 2019, în limita stocului disponibil. 
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 

Abonamente RED 13 Naţional fără telefon 
Beneficiile naționale  
Minutele și SMS-urile nelimitate în orice rețea: 

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

 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. Pentru apelurile video se aplică tarifele 
standard: 0,21 €/minut apel video în rețeaua Vodafone și 0,29 €/minut apel video în rețelele naționale. 

 pot fi consumate pentru trimiterea de mesaje multimedia (MMS). 

Beneficiile incluse în abonamente nu se reportează. 

Internet  
Accesul la viteza 4G este posibil în zona de acoperire a reţelei 4G, împreună cu un telefon compatibil şi un 
SIM 4G. Detalii despre aria de acoperire a serviciilor aici. 
Viteza maxima de download este de până la 150 Mbps, iar viteza maximă de upload este de până la 50 
Mbps. 

În cazul abonamentelor de voce cu trafic național de internet pe mobil vei fi notificat prin SMS la 
consumarea a 75% din traficul de internet inclus (sau la consumarea întregului trafic de internet pe mobil, 
în situația în care ai avut o sesiune mai mare de trafic). 

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

Roaming în Spațiul Economic European (SEE)  
RED 13 Național fără telefon acces la serviciul de Roaming în Spaţiul Economic European (SEE). 
Conform Regulament UE 531/2012 şi Regulament UE 2016/2286, beneficiile naţionale (minute, SMS-uri, 
MB) pot fi utilizate şi în ţările SEE (Uniunea Europeană, Islanda, Lichtenstein şi Norvegia), cu aplicarea 
Politicii de Utilizare Rezonabilă a Serviicilor de Roaming reglementate şi a limitei pentru consumul de date 
în roaming SEE. După depăşire se aplică Suprataxa reglementată şi/sau tariful naţional la depăşire. 
Aplicații și accesul la conținut  
Cu abonamentele RED ai acces și la următoarele aplicații și servicii: 

 Secure Net - 2 luni gratuit. Cu Secure Net, traficul tău de date în rețeaua națională Vodafone este 

protejat antivirus, antiphising, antimalware și împotriva website-urilor dăunatoare. Poți dezactiva 

https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/toate-abonamentele/abonamente-fara-telefon/Informa%C8%9Biile%20complete%20despre%20termenii%20%C8%99i%20procedurile%20legale,%20contractul%20cadru%20%C8%99i%20condi%C8%9Biile%20de%20furnizare%20a%20serviciilor%20pot%20fi%20consultate%C2%A0aici.
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/libs/documents/digital_asset/v113498.pdf
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/proceduri-de-masurare-si-gestionare-trafic/index.htm
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oricând serviciul din contul tău MyVodafone. La expirarea perioadei promoționale, tariful lunar este 
0,40€/lună (TVA inclus). 

Traficul efectuat în aplicațiile de mai sus se consumă conform ofertei specifice fiecărui abonament. 

Beneficii internaționale  
Minutele naţionale incluse în abonament pot fi folosite şi pentru apeluri internaţionale către reţelele fixe din 
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie (fără Irlanda de Nord), Vatican și rețelele fixe și mobile 
din SUA și Canada, cu excepția destinațiilor special și premium. Tariful pentru apelurile efectuate către 
alte destinaţii internaţionale care nu sunt incluse în abonament este cel standard, în funcţie de destinaţia 
apelată - detalii 
Minutele internaţionale pe mobil incluse în abonamentele RED se vor consuma pentru apeluri în reţele 
mobile din Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, 
Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Marea Britanie şi Vatican. 

Destinațiile internaționale speciale și premium se vor taxa cu tarfele standard – detalii aici. 

Tarife la depășire și ordinea de consum  
Tarife aplicabile pentru serviciile care nu sunt incluse în abonamente sau la depășirea beneficiilor incluse 
sunt următoarele: 

 0,80€ / 100MB pentru traficul de Internet; 

 0,431€ / MMS internațional; 

 0,21€ / minut pentru apelurile video în rețeaua Vodafone și 0,29€ / minut pentru apelurile video în 
rețelele naționale 

 internațional: tarif standard în funcție de destinația apelată. 

Ordine de consum: beneficiile incluse în opțiuni promoționale sau bonusuri se vor consuma înaintea 
beneficiilor incluse în abonament. 

Termeni și condiții și Politica de utilizare rezonabilă  
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. 
Alte informații utile 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). Accesul la serviciul 112 este disponibil atât pe teritoriul Roamâniei, cât și în Spațiul 
Economic European (SEE). Apelul către numărul 112 implică și transmiterea informaţiilor de localizare a 
apelantului. 
În cazul încetării Contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale se pot percepe 
despăgubiri – detalii în art. 10 din Termenii și condițiile generale, care poate fi accesat aici. 

Oferta promoțională este disponibilă pentru contractele încheiate pe 1 an sau 2 ani și este valabilă până 
la 3 iulie 2019, în limita stocului disponibil.  
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA. 
 

https://www.vodafone.ro/international
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/abonamente/apeluri-internationale/tarife-standard/index.htm#tab-1
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/politica-de-utilizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
https://www.vodafone.ro/personal/servicii-si-tarife/termeni-si-proceduri-legale/conditiile-de-furnizare-a-serviciilor/index.htm
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Abonamente pentru copii (valabile de la 1 aprilie 2019 până la 3 iulie 2019) 

 

Abonament Beneficii lunare Cost lunar 

Connect Watch 

 NELIMITAT minute şi SMS-uri în rețea 
 50 minute/sms nationale 
 1100 MB internet pe mobil 

8 EUR 

 

Detalii pachet 

 Pachetul de 8 EUR/lună este format din abonament lunar (5 EUR) și rată device (3 EUR) 

 Oferta este valabilă doar pentru contracte nou activate pe 2 ani (inclusiv pentru trecerea de 
la cartelă la abonament) 

 Beneficiile incluse în abonament se pot consuma în România și în roaming SEE. 

 După consumarea beneficiilor incluse, pentru iniţierea apelurilor sau SMS-urilor sau 
accesarea internetului este necesară o reîncărcare. 

Funcţii ceas 
 

 Localizare - Ceasul MyKi Touch se conectează până la 24 de sateliţi pentru o precizie 
maximă în timp ce localizează copilul. 

 Apeluri - Ceasul MyKi Touch poate efectua apeluri până la 18 numere din agenda 
telefonică. Aceste numere sunt introduse în ceas de către părinte, folosind aplicaţia MyKi 
Watch. 

 Conversaţii - MyKi Touch poate trimite mesaje vocale la aplicaţia mobilă MyKi Watch a 
părintelui, precum și să primească mesaje text și vocale prin intermediul aplicaţiei. 

 Butonul SOS - Prin aplicaţia MyKi Watch introduci două numere care vor răspunde la apel 
atunci când este apăsat butonul SOS. Odată ce butonul a fost apăsat, ceasul MyKi Touch 
începe să apeleze părinţii consecutiv până când se face conexiunea. 

 Ceas - MyKi Touch, pe lângă toate celelalte funcţii de comunicare și localizare, este și un 
ceas. 

 Sunete şi melodii - Ceasul MyKi Touch poate gestiona în mod independent trei niveluri ale 
volumului de apel, precum și trecerea la modul vibraţii. 
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Configurare ceas 
 

 Scoate ceasul din cutie și notează numărul de identificare de 10 cifre. 

 Scoate codul PIN al cartelei SIM, apoi plasează-l in interiorul ceasului conform instrucţiunilor 
(pentru a scoate codul PIN și pentru a activa SIM-ul, introdu SIM-ul întâi într-un telefon 
mobil, dezactivează codul PIN și efectuează un apel către orice numar, chiar și gratuit). 

 Încarcă ceasul cu ajutorul cablului USB. 

 Apasă și ţine apăsat butonul de alimentare până când apare un mesaj de întampinare. 

 Instalează aplicaţia MyKi Watch pentru Android sau iOS. 

 Deschide aplicaţia și creează contul. 

 Detalii complete în manualul de utilizare 

 

Aplicaţia mobilă MyKi Watch 
 

Rămâi în contact cu copilul în orice moment. Monitorizezi când și unde este copilul tău, 
gestionezi numerele de telefon și zonele de siguranţă, trimiţi și primești mesaje. Este ușor cu 
aplicaţia MyKi Watch. 

 setezi tonuri de apel (3 sunete diferite) 

 setezi numerele SOS și de familie 

 setezi agenda telefonică (până la 18 numere pe care copilul le poate apela) 

 setezi zona de siguranţă 

 

Specificaţii tehnice 

 

 Reţele: 2G/ Voice/SMS/GPRS/EDGE/Data Transfer 

 Conectivitate: Bluetooth 

 Procesor: MediaTek / MT2503D (ARM7EJ-S) / 260MHz 

 Ecran: tactil 1,22 inch 

 Date tehnice: Greutate: 43 g / Dimensiuni: 47 x 37 x 17 mm 

 Baterie: 480mAh 

 Memorie: 32MB ROM / 32MB RAM 

https://www.vodafone.ro/consumption/groups/public/documents/digital_asset/v347206.pdf
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