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1. 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)
3,72

Tarif național (EUR/min)
Vodafone și rețele fixe
Alte rețele mobile
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
Family)
8. Minute incluse în extraopțiunea 20 Minute Naționale
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2. 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)
Tarife convorbiri naționale
(EUR credit/minut)
Tarife SMS
(EUR credit/SMS)



3,72 (TVA inclus)
Vodafone și destinații naționale fixe
Alte destinații naționale mobile
Național
Internațional

0,11
0,17
0,05
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.






3. Abonamentele Familia 1000 si Familia 2000
Abonament

Beneficii lunare
În familie
Individual

Cost lunar (EUR)
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.



Numarul de membri: minimum 2, maximum 4
Minutele în familie sunt comune pentru toți membrii și se consumă între aceștia, în ordinea inițierii
apelurilor

3










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

4. Abonamentele Complet

Cost lunar

Tarif convorbiri
suplimentare (EUR/minut)
În Vodafone
În alte rețele
și rețele fixe
mobile

Abonament

Beneficii lunare

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

Complet 1000

 1000 minute în rețea
 150 minute naționale

12,49 EUR

0,148

0,210
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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

5. Abonamentul Complet Internațional
Abonament
Complet Internațional

Beneficii lunare
 1500 minute în rețea
 150 minute naționale și internaționale fix

Cost lunar
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
Minutele internaționale sunt disponibile în rețelele fixe din Europa
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6. Abonamentul MEGA 90
Abonament

MEGA 90









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

Cost lunar

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.

7. Abonamentul Familia 1000 + 500 MB
Beneficii lunare
Abonament

Familia
1000
+ 500 MB

În familie

 1000
minute/SMS
 500 MB
internet pe
mobil

Individual

În
familie

 250 minute/SMS în rețea
 25 minute/SMS naționale

Cost lunar
Individual
Cu telefon
Fără telefon

3 EUR

1 EUR

4 EUR

2 EUR

15
EUR
 500 minute/SMS în rețea
 50 minute/SMS naționale
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 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.

8. Abonamentul Vodafone Senior
Abonament
Vodafone Senior


Beneficii lunare
 500 minute în rețea (fix și mobil)
 100 minute naționale fix*
 50 minute naționale mobil

Cost lunar
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
din Europa
o 0,10 EUR/min pentru apelurile în rețele fixe
și mobile din SUA, Canada, Israel, Alaska și
Hawaii
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* 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).

9. Abonamentul MEGA 8 Online
Abonament
MEGA 8 Online

Beneficii lunare
 1200 minute/SMS-uri în rețea
 120 minute/SMS-uri naționale
 120 MB trafic internet pe mobil

Cost lunar
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
Apeluri în alte rețele mobile
SMS național
SMS internațional
MMS național
MMS internațional
Apeluri internaționale – Europa, în rețele fixe
Apeluri internaționale – Europa, în rețele Vodafone
Apeluri internaționale – Europa, alte rețele mobile
Apeluri internaționale – Israel, SUA, Canada și Hawaii
Apeluri internaționale – restul lumii
Apeluri internaționale – sateliți
Apel către mesageria vocală

0,149 EUR/minut
0,210 EUR/minut
0,062 EUR/SMS
0,148 EUR/SMS
0,174 EUR/MMS
0,434 EUR/MMS
0,434 EUR/minut
0,434 EUR/minut
0,558 EUR/minut
0,372 EUR/minut
0,806 EUR/minut
2,728 EUR/minut
Gratuit

Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA
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10. 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

11. Abonamentele MEGA 17, MEGA 25, MEGA 45
Abonament

Cost lunar

Minute/SMS
în rețea

Minute/SMS
naționale

MEGA 17

17 EUR

1200

150

MEGA 25

25 EUR

1500

250

MEGA 45

45 EUR

2000

450

Internet pe
mobil
300 MB
500 MB
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:
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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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12. 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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13.

Abonamentele EASY (valabile până la 18 iunie 2014)
Abonament

EASY 7

EASY 9

Beneficii lunare
 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
 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

Cost lunar

7 EUR

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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14.

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 SMART (valabile până la 18 iunie 2014)
Abonament

SMART 11

SMART 13

SMART 15

SMART 19

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

Cost lunar

11 EUR

13 EUR

15 EUR

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”
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15.

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.
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

SMART Online

Beneficii lunare
 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

Cost lunar

11 EUR

Bine de știut:
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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;
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 RED (valabile până la 18 iunie 2014)
Abonament
RED 25

RED 29

RED 45
RED 59

Beneficii lunare
 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea
 250 minute internaționale mobil
 400 MB internet pe mobil
 + 400 MB bonus dublu net
 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea
 500 minute internaționale mobil
 1 GB internet pe mobil
 + 1 GB bonus dublu net
 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea
 1000 minute internaționale mobil
 2 GB internet pe mobil
 + 2 GB bonus dublu net
 nelimitat minute și SMS-uri în orice rețea

Cost lunar
25 EUR

29 EUR

45 EUR
59 EUR
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 2000 minute internaționale mobil
 3 GB internet pe mobil
 + 3 GB bonus dublu net
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 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.
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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.

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
EASY 9
fără telefon
SMART 11
fără telefon

Beneficii lunare
 nelimitat minute și SMS-uri în rețea
 nelimitat SMS-uri naționale
 200 minute naționale
 50 MB internet pe mobil
 + 50 MB bonus dublu net
 nelimitat minute și SMS-uri în rețea
 nelimitat SMS-uri naționale

Cost lunar

9 EUR

11 EUR
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RED 29
fără telefon

18.

 275 minute naționale
 150 MB internet pe mobil
 + 150 MB bonus dublu net
 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

Abonamentele EASY (valabil până la 13 noiembrie 2014)
Abonament

EASY 7

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

Cost lunar

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.
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.
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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. 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.

19.

Abonamentele SMART (valabile până la 13 noiembrie 2014)
Abonament

SMART 9

SMART 11

SMART 13

SMART 15 Fotbal

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

Cost lunar

9 EUR

11 EUR

13 EUR

 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
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:
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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.

12.

Abonamentele RED (valabile până la 13 noiembrie 2014)
20

Abonament
RED 19

RED 19 fara telefon

RED 25

RED 25 Fotbal

RED 39

RED 49

RED 59

Beneficii lunare
 Nelimitat minute/SMS-uri în orice rețea naționala
 500 minute internationale mobil
 1 GB internet pe mobil
 Nelimitat minute/SMS-uri în orice rețea naționala
 500 minute internationale mobil
 1 GB internet pe mobil
 Nelimitat minute/SMS-uri în orice rețea naționala
 500 minute internationale mobil/in roaming
 1.5 GB internet pe mobil national/in roaming
 Nelimitat minute/SMS-uri în orice rețea naționala
 500 minute internationale mobil
 1.5 GB internet pe mobil
 Nelimitat minute/SMS-uri în orice rețea naționala
 1000 minute internationale mobil/in roaming
 3 GB internet pe mobil national/in roaming
 Nelimitat minute/SMS-uri în orice rețea naționala
 1500 minute internationale mobil/in roaming
 4.5 GB internet pe mobil national/in roaming
 Nelimitat minute/SMS-uri în orice rețea naționala
 2000 minute internationale mobil/in roaming
 6 GB internet pe mobil national/in roaming

Cost lunar
19 EUR

15 EUR

25 EUR

25 EUR

39 EUR

49 EUR

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:
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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,
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.
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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 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, până la 13 noiembrie 2014.
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA.

13.

Abonamentele RED (valabile până la 4 decembrie 2014)
Abonament

Beneficii lunare

Cost lunar
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RED 19

RED 19 fara telefon

RED 25

RED 39

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

19 EUR

15 EUR

25 EUR

39 EUR

Bonus NELIMITAT net in Supernet 4G. Activeaza la *100#
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 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.
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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 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.
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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.
Pachetele Vodafone RED cu smartphone inclus sunt promoționale. Oferta este valabilă pentru
contractele noi, încheiate pe 1 sau 2 ani, până la 4 decembrie 2014.
Prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA.

14.

Abonamentele FAMILIA (valabile până la 14 decembrie 2014)
Abonament

EASY 7 Familia

SMART 9 Familia

SMART 11 Familia

SMART 13 Familia

Beneficii lunare
 Nelimitat minute in retea
 Nelimitat SMS in orice retea
 125 225 minute nationale si internationale fox
 50 MB internet pe mobil
 Nelimitat minute in retea
 Nelimitat SMS in orice retea
150 250 minute nationale si internationale fox
 150 MB internet pe mobil
 Nelimitat minute in retea
 Nelimitat SMS in orice retea
 300 400 minute nationale si internationale fox
 300 MB internet pe mobil
 Nelimitat minute in retea
 Nelimitat SMS in orice retea
 400 500 minute nationale si internationale fox
 500 MB internet pe mobil

Cost lunar

7 EUR

9 EUR

11 EUR

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
o
o
o
o

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

15.

Extraopțiune Țara Favorită (valabile 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 până la data de 4 februarie 2015.
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