
Tisztelt Leendő Ügyfelünk! 

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Malév a Vodafone-t választotta telekommunikációs partneréül. 

Szeretnénk ismertetni Önnel, hogyan érintheti ez Önt személy szerint, milyen lehetőségek közül 

választhat, valamint szeretnénk segítséget nyújtani Önnek a felmerülő kérdések megválaszolásában. 

 

MIT NYÚJT ÖNNEK A VODAFONE MALÉV DOLGOZÓI AJÁNLATA? 

 a publikus tarifáknál kedvezőbb tarifákat (A tarifa táblázatot tájékoztatónk végén találja) 

 a cég telefonjaival, és egymással díjmentes hívás lehetőségét 

 kedvező készülékárakat, széles készülékválasztékot (Lásd: http://www.vodafone.hu/arlista 

Komfort árak) 

 egyszerűsített számhordozást, ami azt jelenti, hogy a Vodafone és a Malév cégcsoport segít 

Önnek a számhordozás adminisztrációjában. 

MILYEN LEHETŐSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTHAT? 

AMENNYIBEN ÖNNEK NINCS VAGY LEJÁRT A KÉSZÜLÉKHŰSÉG NYILATKOZATA A TELENOR-NÁL, A 

KÖVETKEZŐ LEHETŐSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTHAT: 

 Szeretné megtartani telefonszámát és a Vodafone Malév dolgozói tarifáját választaná? Erre is 
lehetősége van! Kérjük számhordozási igényét a következő webes felületen jelezze: 
http://malev.dreamd.hu ! Erre 2010.augusztus 30-ától van lehetősége szeptember 20-ig. 
 
Dolgozók számára a teendők számhordozás esetén: 
 
1. Utolsó havi lezárt számlát a Telenor ügyfélszolgálatán be kell fizetni. 
 

SZERVEZET SZÁMLAZÁRÁS IDEJE BEFIZETHETŐ 

Malév és GH adott hó 18. öt munkanappal a zárás után 

ACE adott hó 25. öt munkanappal a zárás után 

 

• A számhordozáshoz szükséges webes regisztráció megtehető a befizetés után, de a 
következő számlazárást 5 munkanappal megelőzően. 

• A számhordozás csak az összes tartozás kiegyenlítése után lehetséges. 
 

 
2. Regisztráljon a fenti webes felületen és válassza ki, hogy milyen készüléket szeretne. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az el nem hordozott számokon szeptember 3-tól (ACE 
esetében szeptember 21-től) csak a Telenor publikus tarifáján tud beszélni! A hordozás 
megkönnyítése érdekében a Vodofone saját havi díját erre a hónapra jóváírja (nettó 800 
Ft+400 Ft).  



3. Ezt követően a Vodafone SMS-ben tájékoztatja Önt a regisztrációban megadott 
telefonszámon, hogy mikor és hol tudja átvenni a kiválasztott készüléket illetve a 
Vodafone-os SIM kártyát. 

4. A megadott időpontban fáradjon be az Ön által megadott márkaüzletbe és vegye át a 
készüléket. 

5. A számhordozás előtt a Vodafone ismét SMS-ben értesíti Önt a számhordozás napjáról. 
6. A számhordozás napján töltse fel Vodafone-os készülékét és 18 órától tartsa bekapcsolva 

mindkét készüléket. Amennyiben a Telenoros készüléken megszűnik a vétel, kapcsolja ki és 
be a Vodafone-os készülékét. A továbbiakban ezen a készüléken fog élni korábbi, 
megszokott hívószáma (20-as előhívóval).  
 

Fontos! 
 
Amennyiben eddig csoportos beszedési megbízás alapján fizette Telenor számláját, kérjük 
feltétlenül szüntesse azt meg számlavezető bankjánál és helyette a Vodafone-t adja meg. 
 

 Ha továbbra is a Telenor ügyfele kíván maradni, tudnia kell, hogy ebben az esetben a Telenor 
megváltoztatja az Ön tarifacsomagját egy publikus, Ön által választott bárki által elérhető 
lakossági előfizetéses tarifacsomagra. Ennek adminisztrációját Önnek kell intéznie a vállalati 
Telenor nyilatkozat 4. Pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben ezt 2010-09-30-ig nem 
teszi meg, munkáltatója az előfizetését megszünteti, az ezzel járó számlafizetőt terhelő 
kötelezettségek pedig Önt terhelik. 
 

 vagy felmondja jelenlegi Telenor Malév csoport dolgozói előfizetését és 
o nem vásárol új előfizetést 
o vagy vásárol új, 70-es hívószámú Vodafone Malév csoport dolgozói előfizetést. 

Ebben az esetben is kérjük, regisztráljon a következő webes felületen: 
http://malev.dreamd.hu . A regisztrációról további információt talál az oldalon.  

 

AMENNYIBEN ÖNNEK  ÉRVÉNYES KÉSZÜLÉKHŰSÉG NYILATKOZATA VAN A TELENOR-NÁL, A 

KÖVETKEZŐ LEHETŐSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTHAT: 

 Megtartja telefonszámát és a Vodafone új Malév csoport dolgozói tarifacsomagját veszi 
igénybe.  

o Jó tudni: Ebben az esetben Önnek 50.000Ft-os kötbért kell fizetnie a Telenor-nak, s 
csak ez után léphet át az új Vodafone csomagra. A váltás menetét fent, a 
számhordozásnál találja. A számhordozás feltétele ebben az esetben is az összes 
tartozás és a kötbér kifizetése. 

 
 Szeretne a Vodafone dolgozói csomagjára előfizetni anélkül, hogy kötbért kellene fizetnie a 

Telenor-nak?  
o Amennyiben nem ragaszkodik korábbi, Telenor-os telefonszámához adja le SIM 

kártyáját a munkáltatójánál. Az összes tartozás befizetésének igazolása után egy 
nyilatkozattételt követően a Vodafone új hívószámmal új előfizetést biztosít Önnek. 
Ebben az esetben Önnek a Telenor felé nem merül fel egyszeri költsége a készülék 
hűségszerződéssel kapcsolatban. 
Kérjük, regisztrálja ezt az igényét a http://malev.dreamd.hu felületen! 
 

 vagy ha a hűségidő végéig a Telenor Ügyfele kíván maradni, tudnia kell, hogy ebben az esetben 
a Telenor megváltoztatja az Ön tarifacsomagját egy publikus, Ön által választott bárki által 
elérhető lakossági előfizetéses tarifacsomagra. Ennek adminisztrációját Önnek kell intézni a 



vállalati Telenor nyilatkozat 4. pontja szerint. Amennyiben ezt 2010-09-30-ig nem teszi meg, a 
munkáltatója az előfizetését megszünteti, az ezzel járó számlafizetőt terhelő kötelezettségeket 
Önt terhelik. 

o Jó tudni: Ebben az esetben természetesen hűségvállalása folytatódik, s ezért most nem 
kell fizetnie a Telenor-nak kötbért készüléke után. 

 

MI A TEENDŐ, HA SZERETNE VODAFONE MALÉV CSOPORT DOLGOZÓI CSOMAGRA ELŐFIZETNI ÉS 

EDDIG NEM VOLT A MALÉV CSOPORTNÁL DOLGOZÓI SZERZŐDÉSE? 

1. új előfizetés esetén 

• Regisztrálja igényét a következő webes felületen: http://malev.dreamd.hu  

• Válasszon készülék típust és színt a megadott választékból! 

• Adja meg a szerződéskötéshez szükséges adatokat! 

• Kérjük, olvassa el dolgozói szerződésünk mintapéldányát, hogy átvételkor már ezzel ne 

kelljen időt töltenie! 

• Válassza ki, melyik helyszínen szeretné átvenni készülékét, SIM kártyáját!  

• Készülék, előfizetés átvétele 

i. Szerződéskötés 

ii. SIM kártya és készülék átadása 

iii. Malév csoport belső felhasználói nyilatkozat aláírása 

 

2. meglévő bármilyen előfizetés esetén 

Ez esetben vegye fel a kapcsolatot a munkáltatójának kapcsolattartójával. 

SZÁMHORDOZÁS MENETE 

1. A Vodafone informálja önt a számhordozás napjáról 

a. a számhordozás munkanapokon 18-22h között történik 

2. Kérjük, hogy a számhordozás napján legyen önnél a mindkét telefonja feltöltött állapotban, 

SIM kártyával. 

3. A számhordozás napján, 18 óra után, amikor a telenoros készülékén már nincs Telenor hálózat, 

akkor megkezdődött az ön hívószámának a hordozása. Kérjük, hogy ezután kapcsolja ki, majd 

be a Vodafone-os készülékét!  A bekapcsolás után az átmeneti 70-es hívószáma megszűnik, a 

régi megszokott telefonszámával tudják önt elérni a Vodafone-os telefonján. 

 

 KEDVEZMÉNYES KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁS FELTÉTELEI 

 Jelenlegi készüléke valószínűleg hálózatfüggő, azt kizárólag a Telenor hálózatán tudja 
használni. Amennyiben a Vodafone Malév dolgozói csomagját választja, szüksége van új 
készülékre. Készüléklistánkból választhatja ki új készülékét akár 1 Ft-ért is! 

 Ezt az új készüléket a fent részletezett módon rendelheti meg új előfizetéséhez. 
 Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelhető készülékek kedvezményes árának feltétele a 24 

hónapos készülékhűség vállalása, amely azt jelenti, hogy amennyiben ezen idő alatt az Ön 
hibájából megszűnik előfizetése, ezt a kedvezményt Vodafone-nak vissza kell fizetni.  Ehhez az 
előfizetéshez új készülék megrendelésére kedvezményes áron csak 24 hónap letelte után lesz 
lehetősége. 



 Amennyiben új készüléket vásárol, érdemes azt 2010 szeptember 25-ig megtennie, mert ha 2 
év múlva esetlegesen ismét szolgáltató váltásra kerül sor, akkor a hűségmegváltás nélkül tud új 
előfizetést kötni. 

 

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK 

 Hol érhető el a webes regisztrációs felület? 
o A következő linken: http://malev.dreamd.hu szeptember 30-tól. 
o Kérjük, amennyiben nincs Internet hozzáférése kérje valamely, hozzáféréssel 

rendelkező kollegája segítségét. 
� Aeroplex Kft:  Bak Mária 
� Malév Zrt:  Simonics Ferenc vagy Horváth Mónika 
� Malév GH Zrt: Váci Gyula 

 Honnan tudom van-e készülékhűségem a Telenor-nál, illetve mikor jár le? 
o forduljon a munkáltatója kapcsolattartójához 

 Tudom használni meglévő Telenor készülékemet a Vodafone hálózatán? 
o Csak miután megtörtént a készülék hálózatfüggetlenítése. Ezt a Telenor 

ügyfélszolgálatán külön díjért kérheti, amennyiben a készülékre már nincs 
készülékhűség. 

 Mikortól élnek az új Vodafone Malév dolgozói tarifák? 

o A Vodafone által biztosított előfizetések átadásától  

a) A számhordozás megtörténtéig mindkét szolgáltató előfizetése 

használható a szolgáltatók által biztosított díjakon. Szeptember 3-tól 

(ACE szeptember 21-től) Telenornál publikus tarifa! 

b) Fontos: A hordozás megtörténte előtt a Vodafone-os előfizetésnek 70-es 

ideiglenes hívószáma van. 

c) A hordozás megtörténte után a Telenor által szolgáltatott SIM kártya 

nem használható, a hívószám már a Vodafone-os SIM kártyán él. 

 Megmarad a csoporton belüli hívás ingyenessége, ha megtartom Telenor előfizetésemet? 
o Nem marad meg.  

 Tudom használni a Vodafone és a Telenor előfizetést párhuzamosan? 
o A hordozás pillanatáig igen, utána azonban csak a Vodafone szolgáltatása érhető el. 

 Tudok egyéb szolgáltatást megrendelni Vodafone előfizetésemre? 
o Természetesen. Szolgáltatásaink igény szerint egyénenként rendelhetők. 
o Figyelmükbe ajánljuk Internet opcióinkat, melyek segítségével bárhol, bármikor 

elérheti mobiltelefonja kijelzőjén az Internetet.  
http://www.vodafone.hu/microsite/mobilinternet/index.html  

 

 Lehetséges később is hordozni a telefonszámomat? Ez milyen következményekkel jár? 
o Igen, lehet. 
o Azonban számos hátránya van, ha nem most kéri a számhordozást: 

• A Malév csoport tulajdonjog és tarifaváltást kérhet Öntől, aminek költsége 

lehet. 

• Önnek kell egyénileg intézkednie. 

• A számhordozásig nincs ingyenes beszélgetés a csoporton belül. 



 Ha leadom a Malév-hoz a jelenlegi telenoros SIM kártyámat - mert készülékhűség van még a 
telefonomon, és nem kívánom megtartani a hívószámom - akkor azt hol és hogyan tehetem meg? 

� Aeroplex Kft:  Bak Mária 
� Malév Zrt:  Simonics Ferenc 
� Malév GH Zrt: Váci Gyula 

 Ha semmit nem teszek, vagy nem nyilatkozok, mi történik? 
o Amennyiben ezt 2010-09-30-ig nem teszi meg, a munkáltatója az előfizetését 

megszünteti, az ezzel járó számlafizetőt terhelő kötelezettségeket Önt terhelik. 
 



 

 
    

25 hónapos szerzıdés esetén 

(nettó) 

         Alap               Kedvezményes díj 

Szolgáltatások   

Csatlakozási díj 0 Ft 0 Ft 

800 Ft Havi elıfizetési díj 

 

Lebeszélhetıség 

800 Ft 

 

nincs 100 %-ban lebeszélhetı 

Percdíjak     

Hívások hálózaton belül* 19 Ft 6,84 Ft  

Hívások vezetékes irányba* 19 Ft 8,55 Ft  

Hívások más mobilhálózatba* 19 Ft 9,69 Ft  

Profi hangposta hívása 15,20 Ft 9,60 Ft 

Belföldi SMS küldés/darab (120 db hálózaton belüli 

SMS ingyenes) 25 Ft 15 Ft  

Ügyfélszolgálat hívása Vodafone elıfizetıknek Díjmentes 

Kiemelt ügyfélszolgálat hívása Vodafone 
elıfizetıknek Díjmentes 

 Wireless Office szolgáltatás** – kötelezıen igénybe veendı 

Havidíj 4 000 Ft 400 Ft 

Lebeszélhetıség nincs 100 %-ban lebeszélhetı 

Hívás csoporton belül, minden idıszakban 0 Ft 0 Ft 

Csoporton belül küldött SMS (darab) 5 Ft 5 Ft 

SMS 30 opció – 30 db ingyenes SMS*** – opcionálisan választható***  

Havidíj  300 Ft 

SMS 100 opció – 100 db ingyenes SMS*** – opcionálisan választható***  



Havidíj  1 000 Ft 

Kiegészítı szolgáltatások 
  

Profi hangposta Ingyenes 

Profi hang- és faxposta Ingyenes (külön kérésre) 

Konferenciahívás Ingyenes (külön kérésre) 

Híváskorlátozás Ingyenes (külön kérésre) 

 
 

* Belföldi nem emelt díjas hívások. 

** Az Elıfizetı számára felajánlott tarifacsomaghoz a táblázatban szereplı ”Wireless Office” 
szolgáltatás kötelezıen választandó az összes elıfizetésre vonatkozóan.  

***Az „SMS 30” és „SMS 100” opciót nem kötelezı minden elıfizetéshez igényelni.  

 

 

Kiegészítı információk 

1. A fenti árak nem tartalmazzák az áfát. 

2. SMS üzenetek fogadása ingyenes. 

3. Az elsı 120 db Vodafone irányú SMS küldése ingyenes. 

4. A hívások számlázása 1 másodperces egységekben történik. 

5. A havi elıfizetési díj a belföldi, nem emelt díjas hálózaton belüli hívásokból beszélhetı le 
kedvezményes percdíjakon. 

6. A csoporton belüli havidíj a belföldi, nem emelt díjas hálózaton belüli hívásokból beszélhetı le 
kedvezményes percdíjakon. 

7. A számlában a Hívásdíjak mezıben feltüntetett percdíj a tarifacsomagban foglalt alap percdíj. 
Ebben a mezıben ugyan nincsen külön feltüntetve a kedvezménnyel csökkentett percdíj, azonban 
mind a havidíj lebeszélhetıségen belül, mind azon felül az árazás a kedvezményes percdíjjal 
történik. Jelenleg a számla Hívásrészletezı oldalán követhetı nyomon a kedvezményes díjszabás, 
a forgalmi díjak árazása automatikusan a kedvezményes percdíjon történik.  

8. Roaming: Vodafone Elıfizetı részére 15 % forgalmi kedvezményt nyújt az I. és II. díjzónában  
fogadott és kezdeményezett Vodafone World nemzetközi roaming szolgáltatás beszédforgalmi 
alap díjaiból! A kedvezmény nem terjed ki a Vodafone Passport szolgáltatás díjaira! A roaming 
forgalmi kedvezmény a mindenkori ÁSZF szerinti Vodafone World hívásdíjakra és SMS-ekre 
vonatkozik. 

9. Egyéb szolgáltatások díjainak számlázása a mindenkor érvényes ÁSZF szerint történik. 
 

Azon, jelenleg is a dolgozói programban részt vevı Számlafizetık számára, akik 
számhordozási igényüket 2010. szeptember 20-ig Vodafone felé a számhordozási 
nyilatkozat benyújtásával jelzik, Vodafone egy havi elıfizetési díjat (nettó 800 + 400 Ft) az 
elsı lezárt számla után jóváír. 

 



 

 

Számhordozás lépései Malév: Benne, GH, MAT dolgozó ACE dolgozó 

  időzítés időzítés 

Döntse el, hogy hordozni kívánja-e 
a Telenoros előfizetését. 

minél előbb minél előbb 

Telenor számlák 
befizethetőségének kezdete 
(Telenor üzletben). 

Adott hónap 23-ától Adott hónap 30-ától 

Rendelje meg a számhordozást, 
készülékét a következő linken: 

2010.08.30-2010.09.30 2010.08.30-2010.09.30 

Tájékoztatást kap a Vodafone-tól 
SIM, készülék átvétel és a 
szolgáltatási szerződés aláírásának 
idejéről és helyéről. 

megrendelést követő 4 napon 
belül amennyiben van raktáron a 

választott készülék 

megrendelést követő 4 napon 
belül amennyiben van raktáron a 

választott készülék 

Vegye át a SIM kártyát, és a 
készüléket, írja alá a szolgáltatási 
szerződést az előzőekben 
megadott időpontban 

Vodafone által magadott napon Vodafone által magadott napon 

Vodafonetól tájékoztatást kap a 
számhordozás napjáról. 

folyamatosan folyamatosan 

Számhordozás. 
a kijelölt időpontban 18-22h 

között 
a kijelölt időpontban 18-22h 

között 

Új előfizetés rendelése     

Rendelje meg az új előfizetését és 
készülékét a következő fent 
megadott linken. 

2010.08.30-2010.09.30 2010.08.30-2010.09.30 

Tájékoztatást kap a Vodafone-tól a 
SIM ártya, készülék átvétel és a 
szolgáltatási szerződés aláírásnak 
idejéről és helyéről. 

Vodafone által magadott napon Vodafone által magadott napon 

Vegye át SIM kártyáját, a 
készülékét, írja alá a szolgáltatási 
szerződést az előzőekben 
megadott időpontban 

Vodafone által magadott napon Vodafone által magadott napon 

 


