
Oferta Vodafone aprilie 2019 



o Abonamente noi

o Oferta exclusiv valabila pentru activari noi, portari din alte retele, resemnare

o Preturi speciale pentru toate abonamentele din oferta

o Terminale oferite gratuit sau la preturi speciale

o SuperNet la viteze de pana la 4.5G

o Oferta este aplicabila in limita stocului disponibil

o Preturile terminalelor nu contin TVA

* Clauza Utilizare Rezonabila Roaming conform reglementarilor UE se aplica tuturor abonamentelor cu acces la roaming si are urmatoarele

particularitati:

Beneficiile de internet pe mobil cuprinse în abonamentul naţional (inclusiv extraopțiuni, bonusuri sau alte beneficii) sunt limitate pentru consumul

în Roaming în SEE(EU, Islanda, Liechtenstein si Norvegia), în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul nr. 2016/2286. 

Cum se calculeaza: 2 * pretul total al abonamentului (incluzând orice extraopțiuni tarifate)  /  suprataxa reglementata ( 4.5€ incepand cu 

08.01.2019)
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Include:
• Nelimitat Minute si SMS in orice retea nationala si roaming SEE
• 1.5 GB inclus national +limitare viteza la depasire trafic national
• Trafic de date in roaming SEE in limita a 1.5GB din traficul inclus. La

depasirea pragului de 1.5GB, traficul in SEE se tarifeaza cu 0.00536
euro/MB.

• 200 minute internationale fix&mobil UE
• Orice terminal din lista GRATUIT sau cu diferenta
• La portare: Vodafone N9 Lite la 6Euro
• sau Nokia 2.1 la 19 Euro

Abonamentul
SNPPC Red 1*
Abonamentul
SNPPC Red 1*

6 .5€ 
/luna

Abonamente cu acces la RoamingAbonamente cu acces la Roaming
AbonamentulAbonamentul
SNPPC Red 2*

8€ 
/luna

Include:
• Nelimitat Minute in orice retea nationala si SEE
• Nelimitat SMS-uri in orice retea nationala si SEE
• 5 GB traffic de date national inclus +limitare viteza la depasire trafic

national
• Trafic de date in roaming SEE in limita a 3.33 GB din traficul inclus.

La depasirea pragului de 3.33GB, traficul in SEE se tarifeaza cu
0.00536 euro/MB.

• 200 minute/sms internationale all world

• Orice terminal din lista sau cu diferenta

* Clauza Utilizare Rezonabila Roaming conform reglementarilor UE se aplica tuturor abonamentelor cu acces la roaming si are urmatoarele particularitati:

Beneficiile de internet pe mobil cuprinse în abonamentul naţional (inclusiv extraopțiuni, bonusuri sau alte beneficii) sunt limitate pentru consumul în Roaming în SEE(EU, Islanda, Liechtenstein si Norvegia), în conformitate

cu prevederile art. 4 din Regulamentul nr. 2016/2286. 

6E
19E
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Abonamentul Red ECO 2Abonamentul Red ECO 2
fara telefon, cu posibilitatea achizitiei in  rate*

10.5 € 
/luna

Include:
• Nelimitat Minute in orice retea nationala si roaming SEE
• Nelimitat SMS-uri in orice retea nationala si roaming SEE
• Nelimitat traffic de date cu primii 20 GB la viteze pana la 4.5G in

national, urmatorii cu limitare viteza la 128Kbps
• Trafic de date in roaming SEE in limita a 4.44GB din traficul inclus.

La depasirea pragului de 4.44GB, traficul in SEE se tarifeaza cu
0.00536 euro/MB.

• 200 minute/sms internationale all world

* Clauza Utilizare Rezonabila Roaming conform reglementarilor UE se aplica tuturor abonamentelor cu acces la roaming si are urmatoarele particularitati:

Beneficiile de internet pe mobil cuprinse în abonamentul naţional (inclusiv extraopțiuni, bonusuri sau alte beneficii) sunt limitate pentru consumul în Roaming în SEE(EU, 

Islanda, Liechtenstein si Norvegia), în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul nr. 2016/2286. 

Abonamentul
SNPPC Red 3*
Abonamentul
SNPPC Red 3*
Include:
• Nelimitat Minute si SMS-uri in orice retea nationala si roaming SEE
• Nelimitat trafic de date cu primii 10 GB la viteze pana la 4.5G in

national, urmatorii cu limitare viteza la 128Kbps si traffic nelimitat in
aplicatiile Maps, E-mail si Storage

• Trafic de date in roaming SEE in limita a 5.33 GB din traficul inclus.
La depasirea pragului de 5.33 GB, traficul in SEE se tarifeaza cu
0.00536 euro/MB.

• 300 minute/sms internationale all world
• 50 unitati voce/sms si 100MB internet mobil roaming zona 2

• Orice terminal din lista sau cu diferenta

Pentru PORTARE se ofera 2 luni reducere 50% la
valoarea abonamentului si 2 GB net national suplimentar pe perioada
contractuala (24 luni)

sau
2 luni reducere 50% la valoarea + 20 euro(fara TVA) discount la orice

telefon din lista

sau Samsung Galaxy A6 Gratuit

12.5 € 
/luna



Include:
• Nelimitat Minute si SMS-uri in orice retea nationala si roaming SEE
• Nelimitat traffic de date cu primii 12 GB la viteze pana la 4.5G in national, urmatorii cu limitare viteza la 128Kbps si traffic nelimitat in aplicatiile

Maps, E-mail si Storage*
• Trafic de date in roaming SEE in limita 6.88 GB din traficul inclus. La depasirea pragului de 6.88GB, traficul in SEE se tarifeaza cu 0.00536 euro/MB.
• 300 minute/sms internationale all world
• 50 unitati voce/sms si 100MB internet mobil roaming zona 2

• Orice terminal din lista GRATUIT sau cu diferenta
• Pentru PORTARE se ofera 2 luni reducere 50% la valoarea abonamentului si 3 GB Net national suplimentar pe perioada contractuala

(24 luni)
SAU

2 luni reducere 50% la valoarea abonamentului + 20 euro(fara TVA) discount la orice telefon din lista
sau Huawei Mate 20 Lite Gratuit
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AbonamentulAbonamentul
SNPPC Red 4*

16€ 
/luna

* Clauza Utilizare Rezonabila Roaming conform reglementarilor UE se aplica tuturor abonamentelor cu acces la roaming si are urmatoarele particularitati:

Beneficiile de internet pe mobil cuprinse în abonamentul naţional (inclusiv extraopțiuni, bonusuri sau alte beneficii) sunt limitate pentru consumul în Roaming în SEE(EU, 

Islanda, Liechtenstein si Norvegia), în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul nr. 2016/2286. 

Gratuit
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AbonamentulAbonamentul
SNPPC Red 5*
Include:
• Nelimitat Minute in orice retea nationala si roaming SEE
• Nelimitat SMS-uri in orice retea nationala si roaming SEE
• Nelimitat trafic de date cu primii 20 GB la viteze pana la 4.5G in national, urmatorii cu limitare viteza la 128Kbps si traffic nelimitat in aplicatiile Maps,

E-mail si Storage*
• Trafic de date in roaming SEE in limita a 8.66 GB din traficul inclus. La depasirea pragului de 8.66 GB, traficul in SEE se tarifeaza cu 0.00536 euro/MB.
• 300 minute/sms internationale all world
• 50 unitati voce/sms si 250MB internet mobil roaming zona 2

• Orice terminal din lista GRATUIT sau cu diferenta
* pt modelele iPhone livrarea se poate face doar pe baza de precomanda

• Pentru PORTARE se ofera 2 luni reducere 50% la valoarea abonamentului si 5 GB Net national suplimentar pe perioada contractuala (24
luni)

SAU
2 luni reducere 50% la valoarea abonamentului + 30 euro(fara TVA) discount la orice telefon din lista

* Clauza Utilizare Rezonabila Roaming conform reglementarilor UE se aplica tuturor abonamentelor cu acces la roaming si are urmatoarele particularitati:

Beneficiile de internet pe mobil cuprinse în abonamentul naţional (inclusiv extraopțiuni, bonusuri sau alte beneficii) sunt limitate pentru consumul în Roaming în SEE(EU, Islanda, Liechtenstein si

Norvegia), în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul nr. 2016/2286. 

20€ 
/luna
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Abonamentul
SNPPC Red 6*
Abonamentul
SNPPC Red 6*

29.5 
€ 

/luna
Include:
• Nelimitat Minute in orice retea nationala si SEE
• Nelimitat SMS-uri in orice retea nationala si SEE
• Nelimitat traffic de date cu primii 30 GB la viteze pana la 4.5G in national, urmatorii cu limitare viteza la 128Kbps si traffic nelimitat in

aplicatiile Maps, E-mail si Storage*
• Trafic de date in roaming SEE in limita a 12.88 din traficul inclus. La depasirea pragului de 12.88 GB, traficul in SEE se tarifeaza cu

0.00536 euro/MB.
• 300 minute/sms internationale all world
• 120 unitati voce/sms si 120MB trafic internet mobil roaming orice destinatie

• Orice terminal din lista GRATUIT sau cu diferenta

• Pentru PORTARE se ofera 2 luni reducere 50% la valoarea abonamentului
• Huawei P20 Pro gratuit la portarea unui abonament nou pentru 24 de luni

* Clauza Utilizare Rezonabila Roaming conform reglementarilor UE se aplica tuturor abonamentelor cu acces la roaming si are urmatoarele particularitati:

Beneficiile de internet pe mobil cuprinse în abonamentul naţional (inclusiv extraopțiuni, bonusuri sau alte beneficii) sunt limitate pentru consumul în Roaming în SEE(EU, Islanda, Liechtenstein si

Norvegia), în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul nr. 2016/2286. 

Gratuit
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INFORMATII SUPLIMENTAREINFORMATII SUPLIMENTARE

In roaming zona 2 sunt incluse: Africa de Sud, Australia, Elveția, Egipt, Ghana, Hong Kong,
India, Japonia, Kosovo, Malaezia, Noua Zeelandă, Qatar, Singapore, Statele Unite ale
Americii, Turcia

- *traffic nelimitat national in aplicatiile Maps, E-mail si Storage astel:
EMAIL PASS MAPS PASS STORAGE PASS
aplicatii incluse: aplicatii incluse: aplicatii incluse:
GMail Waze Apple iCloud
Exchange Goolgle Maps Google Drive

Hotmail Apple Maps
Microsoft One 
Drive

Live Wetransfer
Yahoo Mail



Multumim!

Insert Confidentiality Level in slide footer 


