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Reincarcare cartela vodafone 5 euro

dintr-un abonament Vodafone cu plata facturii prin *100#, sucursala Reîncărcare sau *222, sucursala Factură, Puncte și Servicii Active, apoi Doriți să reîncărcați sucursala. cu codul de reîncărcare, de la magazinele partenere Vodafone sau site-uri - puteți reîncărca prin apelarea * 144 #, 444, * 100 # sau de a folosi formula de reîncărcare directă: * 144 *
cod_reîncărcare * număr_telefon # cu carduri de valoare; cumpara un card de valoare de la comercianții cu amănuntul Vodafone sau distribuitori autorizați - oficii poștale, magazine, benzinarii din întreaga țară. electronic: reîncărcați electronic orice valoare completă între 1 și 100€, 120, 140, 160, 180 sau 200€ în magazinele partenere sau reîncărcarea
variabilă în euro, cu orice valoare &gt; = 5 euro prin terminalele QIWI și ZebraPay, E-Pin, Rompay în întreaga țară. de la un alt număr de rețea: puteți reîncărca prin apelarea de la orice fix, numărul de telefon mobil de la o altă rețea prin apelarea 07220444444 Puteți reîncărca, de asemenea, cardul Vodafone din străinătate cu orice valoare între 5 și 50 € sau
cu 100 €. Când sunteți în roaming, oricine din țară vă poate reîncărca cardul. Țările în care serviciul este disponibil sunt: Italia, Spania, Germania, Belgia, Regatul Unit, Irlanda, SUA și Canada. Cardurile Vodafone pot fi reîncărcate din străinătate: online cu un card de debit, chiar dacă nu aveți un cont MyVodafone online din contul MyVodafone. Dintr-un
abonament Vodafone cu plata facturii prin *100#. Online de la orice destinație din lume, prin intermediul site-ului www.ding.com (site-ul oferă un grad ridicat de protecție a datelor, toate tranzacțiile verificate de VISA, MasterCard și VeriSign) folosind carduri de credit sau de debit. Apelând *144# dacă aveți un card de reîncărcare din România Din Spania și
Italia, de la magazine, chioșcuri, agenți loto, întrebări sau benzinării care au afișat logo-ul ding*, logo-ul CSQ sau mesajul Aici taxa directă pentru Cardul Vodafone din România din Statele Unite, din locațiile care au arătat semnul ding* sau mesajul Aici se încarcă direct pentru card Indiferent de metoda de transbordare, veți fi valabil adăugat la cel existent, în
termen de 18 luni. Euro credit Credit Perioada de valabilitate amortizare 1 € credit 5 zile - 2 € credit 10 zile - 3 € credit 15 zile - 4 - 6,99 € credit 30 zile 300 zile 7 - 10,99 € credit 60 zile 300 zile 11 - 15.15.1.1 99 € credit 90 zile 300 zile 16 - 25.99 € credit 120 zile 300 zile 26 - 200 € credit 150 zile 300 zile Reîncărcări mai mici de 4 € credit poate fi efectuată în
orice locație care are facilitatea de încărcare directă disponibile. Pentru a afla creditul disponibil, valabilitatea acestuia și informații suplimentare despre opțiuni, aveți următoarele opțiuni: apelați *123#. Informațiile de credit și de valabilitate vor apărea pe ecranul telefonului. Iar informațiile despre opțiunile suplimentare vor fi primite prin SMS apel *222 pentru
informații de credit și valabilitate. Selectați opțiunea Aici aveți detalii complete de credit și servicii, Pentru credit dvs. Verificați-vă de credit și durabilitate. din contul MyVodafone. din aplicația MyVodafone pe care o puteți instala gratuit pe telefon. Dacă sunteți abonat Vodafone, aveți următoarele opțiuni pentru reîncărcarea Cardului: Reîncărcare instantanee
cu plata facturii. Moduri: Online, de la contul myVodafone apel * 100 # sau * 144 #, Reload sucursala, Instant de la Vodafone abonat cont apel 444 sau * 222. Reîncărcare programată cu plata facturii Acest tip de reîncărcare este recomandat atunci când aveți un copil, un părinte, un frate, un prieten pe care îl reîncărcați lunar cardul Vodafone din abonament.
Veți economisi timp și a scăpa de griji despre reîncarcă în fiecare lună. Veți ști când a fost efectuată reîncărcarea, deoarece veți fi notificat prin SMS pe numărul de abonat. De asemenea, numărul cardului Vodafone pe care îl reîncărcați este anunțat prin SMS atunci când creditul este reîncărcat. Dacă există o opțiune suplimentară pe cardul Vodafone, vă
recomandăm să programați reîncărcarea la aceeași dată cu reînnoirea opțiunii suplimentare. Mod: Online din contul MyVodafone. De aici, puteți adăuga, de asemenea, reîncărcare săptămânală (de exemplu, în fiecare miercuri) sau la o dată programată (de exemplu, Ziua de naștere a utilizatorului Vodafone Card) apel *100# sau *144# , Sucursala De
reîncărcare și selectați Programat din contul de abonat apel 444 sau *222. Pentru reîncărcarea facturii (imediată sau programată) vi se va solicita o parolă (cum ar fi Vodafone pentru dvs.). Parola originală constă din ultimele 4 cifre ale CNP (persoane fizice) și CUI (persoane juridice). Suma maximă lunară pe care o puteți reîncărca depinde de valoarea
facturilor anterioare. Când accesați serviciul, veți fi notificat cu privire la suma maximă cu care puteți reîncărca la următoarea dată de lansare a facturii. Serviciul de reîncărcare a facturii (imediat sau programat) poate fi utilizat la 30 de zile după activarea numărului de abonament. Vodafone Card vă ajută să comunicați chiar și atunci când primiți pe credit.
Deși nu mai puteți suna sau trimite mesaje scrise, puteți solicita prietenilor să vă sune sau să vă transfere credite trimițându-le mesaje gratuite. În plus, puteți solicita credit în avans sau vă puteți prelungi propria valabilitate a creditului. Puteți trimite 2 mesaje gratuite Call Me în fiecare lună la orice număr de telefon mobil din rețeaua națională, chiar dacă nu
mai aveți credit sau dacă perioada de valabilitate a cardului a expirat. După consumarea acestor 2 notificări, puteți utiliza în continuare serviciul la o rată de credit/înscriere de 0,05 €. Pentru a trimite o notificare apel-mi gratuit, apel * 100 #, ramura contul meu, sau: Apel * 120 # gratuit. Selectați opțiunea Apelare. Alege Call Me National. Introduceți numărul de
telefon al persoanei pe care doriți să o apelați. Când primiți credit sau valabilitate pe card, puteți trimite mesaje Call Me numărul de telefon mobil internațional. Primiți 2 mesaje gratuite în fiecare lună. Orice notificare suplimentară va fi taxată cu 0,14 EUR sub credit. Sunați gratuit la *100#, Contul meu sau sucursala *100#, ramura Internațională și Roaming
Selectați opțiunea Call Me International. Introduceți numărul de telefon al persoanei pe care doriți să o apelați (în format internațional). Numărul de telefon la care ați trimis mesajul va primi un mesaj de la Vodafone cu solicitarea dvs. Ofertele de activare și reînnoire pot fi activate sau reînnoite de la 1 aprilie 2020 până la 31 ianuarie 2021, cu posibilitatea
prelungirii. Toate taxele sunt exprimate în euro de credit. TVA se aplică pentru achiziționarea sau reîncărcarea Cardului Vodafone. Viteze de internet mobil Pentru vitezele maxime estimate și promovate de internet mobil pentru card este de 225 Mbps download și 50 Mbps upload, legate de tehnologia 4G și acoperirea aici. Vitezele depind de parametrii
tehnici ai rețelei și de specificațiile telefonului utilizat și nu pot fi garantate. Pentru procedura de măsurare a vitezei internetului, utilizând mecanismul de monitorizare certificat ANCOM, precum și pentru căile de atac în cazul unor diferențe semnificative între performanța reală a vitezei și performanța specificată în contract, puteți găsi detalii aici. Pentru a
naviga pe web în rețeaua 4G, aveți nevoie de un smartphone compatibil 4G, o cartelă SIM compatibilă 4G și o ofertă promoțională de cel puțin 5 euro de credit. Dacă nu aveți o cartelă SIM compatibilă 4G, mergeți la cel mai apropiat magazin Vodafone pentru a obține unul gratuit. Informații despre măsurarea traficului pe internet și rutinele de manipulare pot
fi accesate aici. Apeluri internaționale Deoarece ratele de interconectare cu unii operatori internaționali sunt mai mari decât cele implicite, minutele internaționale nu vor fi consumate atunci când apelați prefixele din această listă. Acestea vor fi întotdeauna taxate la tarife standard, după puteți vedea aici. Lista poate fi actualizată în orice moment în cazul
apariției unor noi actori internaționali sau în cazul unei modificări a politicii de interconectare. Pentru ofertele lansate înainte de 12 iulie 2019, sunt disponibile minute mobile internaționale pentru Italia, Spania, Germania, Regatul Unit, Franța, Portugalia, Ungaria, Austria, Statele Unite și Canada. Ofertele de roaming 5, 6, 8 și 10 includ beneficii care sunt
disponibile numai la nivel național și nu au beneficii disponibile în roaming. Pentru oferte cu beneficii de roaming în Spațiul Economic European și în afara Spațiului Economic European, vă rugăm să consultați ofertele aici. Informații utile Consumer Order for MB: MB din oferta activă din contul dvs., partea disponibilă la nivel național; Alte bonusuri MB; Dacă
bonusul este mai puțin valabil decât oferta activă din contul dvs., acesta va fi consumat înainte de mb a ofertei. Dacă aveți 2 oferte active în același timp, beneficiile ofertei de expirare rapidă vor fi consumate mai întâi. Bonusul de 30.000 MB este valabil timp de 28 de zile și activată automat de fiecare dată când oferta națională 5 activare sau reînnoire, între
1 aprilie și 30 noiembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii. Bonusurile sunt consumate cu o ofertă națională de cel puțin 5 euro credit activ pe cont. Tarif Dacă nu aveți o ofertă activă sau ați completat beneficiile din oferte, veți fi taxat la tarife standard Minute naționale și SMS-uri incluse în Oferte: vor fi, de asemenea, consumate la numere scurte cu viteza
normală de forma 0219xyz (de exemplu, taxi, clinici medicale). nu pot fi consumate la numerele Telekom 1921, 1930, 1951, 1958, nici la numere tarifare speciale (supraîncărcate) - de exemplu, piese de teatru, concursuri, donații, etc. Preturile pentru aceste numere pot fi consultate AICI. nu pot fi consumate pentru a efectua apeluri video. Apelurile și SMS-
urile către numere de interes general (de exemplu, ora exactă etc.) sau la numere suprataxe (de exemplu, jocuri, competiții) nu sunt incluse în ofertele de roaming. Apelurile din partea Uniunii Europene se percep pe secundă după primele 30 de secunde. Apelurile primite sunt taxate pe secundă din primul minut. Veți fi taxat doar pentru mesajele text trimise.
Sunteți taxat atunci când mergeți în roaming: la primul apel pe care îl efectuați, sms-uri trimise sau sesiuni de date. Ofertele 6, 8 și 10 includ trafic nelimitat de internet, în rețelele sociale, aplicații de mesagerie și de apelare video, inclusiv: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp, Message +, Pinterest, Twitter, Tumblr și Viber. Lista este
dinamică și poate fi modificată ca urmare a condițiilor tehnice sau comerciale impuse de furnizori. După consumarea creditului sau a volumului de date inclus în ofertă, blocarea accesului la serviciile de date se va aplica tuturor categoriilor de trafic. Termenii și condițiile generale vodafone oferă acces la numărul unic de apel de urgență 112 pe termen
nelimitat și gratuit, cu condiția ca o cartelă SIM să fie introdusă în telefonul mobil (cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în rețea). Apelul la 112 presupune și transferul de informații despre locația apelantului. Transferul de SMS/apeluri către mai mult de 100 de destinații separate (numere de telefon) în timpul valabilității unei oferte cu beneficii incluse
poate fi considerat utilizare necorespunzătoare poate duce la restricționarea serviciilor până la o reînnoire ulterioară a ofertei. Informații despre politica de utilizare a serviciilor pot fi găsite aici. Informații complete despre termenii serviciului pot fi găsite aici. Detalii despre acoperirea serviciilor Vodafone, inclusiv în rețeaua 4G, pot fi găsite aici. Acest.
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