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Programul “Plata în rate fără dobândă” 

 

Începând cu data de  11 octombrie 2012, fie că ești client nou, fie că ești client existent, persoană 
fizică sau persoană juridică,  te poți bucura de avantajele cumpărăturilor în rate atunci când 
achiziționezi terminale împreună cu serviciile Vodafone. 

 

Ce trebuie să faci pentru a beneficia de acest program? E simplu: 

1. Să achiziționezi un terminal cu o valoare de minimum 400 RON: 
 

a. Smartphone + pachet smartphone (abonament + opțiune de Internet pe mobil); 
b. Tabletă/laptop + abonament Internet Nelimitat; 
c. Pachet prepaid Vodafone Smart II. 

 
2. Să plătești cu cardul de credit. 

 

Unde este disponibil acest program? 

Programul este disponibil în toate magazinele Vodafone, folosind cardurile de credit ale 
partenerilor noștri UniCredit Țiriac Bank, Citibank, Raiffeisen Bank și Credit Europe Bank. 

 

De ce să plătesc în rate, folosind cardul de credit? 

Programul “Plata în rate” este o metodă de plată simplă, avantajoasă și ușor de folosit, care îți 
permite achiziționarea unui terminal performant (telefon/tabletă) în rate egale, 12 sau 24, cu 

dobândă 0%. 
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Bănci și carduri eligibile 

Bănci Carduri eligibile Detalii 

 
 

Website: www.unicredit-tiriac.ro 

• toate tipurile de carduri 
de credit 

- 12 sau 24 de rate fără 
dobândă, pentru orice produs 
în valoare de minimum 400 
RON. 

 
 

Website: www.carddecredit.ro 

• Raiffeisen Standard 
• Raiffeisen Vodafone 
• Raiffeisen Gold 

- plăteşti cu cardul de 
cumpărături orice produs în 
valoare de minimum 400 
RON; 
- suni la serviciul Call Center 
(0800 802 02 02) în 48 de ore 
de la realizarea cumpărăturii şi 
alegi plata în 12 sau 24 de rate 
fără dobândă. 

 
 

Website: www.crediteurope.ro 

• Card Avantaj 
• Card Avantaj Gold 

- 12 rate fără dobândă  pentru 
produse cu valoare între 400 şi 
800 RON; 
- 24 rate fără dobândă pentru 
produse în valoare de cel puțin 
800 RON. 

 
 

Website: www.citibank.ro 

• Citi Vodafone Plus 
• Citi Value Card 

- 3 rate fără dobândă, pentru 
produse cu valoare sub 400 
RON; 
- 12 rate fără dobândă, pentru 
produse cu valoare între 400 şi 
800 RON; 
- 24 de rate fără dobândă, 
pentru produse cu valoare de 
peste 800 RON. 

 

Modul de funcționare a programului de plată în rate este stabilit de fiecare bancă în parte și va fi 
comunicat clienților prin mijloace proprii. 


