
Τιμοκατάλογος 

Internet of Things Fleet Control 
Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 24% 

Πρόγραμμα Χρήσης Fleet Control Basic Fleet Control Advanced Fleet Control Premium 

Μηνιαίο Πάγιο με επιδότηση συσκευής 17,14€ 25,20€ 38,44€ 

Με έκπτωση παγίου αντί επιδότησης 12€ 20,16€ 27,28€ 

Συσκευές 

Συσκευή FM2 55,80€ 

Συσκευή FM4 80,60€ 

Συσκευή FM-MOTO 111,60€ 

Χρεώσεις Περιαγωγής εκτός προγράμματος 

Ευρωπαϊκή  Ένωση Δωρεάν Roaming 

Ευρώπη – Εκτός Ε.Ε (Ελβετία & Π.Γ.Δ.Μ) 0,062€/MB 

Υπόλοιπος Κόσμος 4,03€/MB 

Διευκρινίσεις 
1. Η χρέωση για κάθε όχημα ξεκινάει από την ημερομηνία εγκατάστασης του εξοπλισμού επί του οχήματος από την Zelitron  που θα συμφωνηθεί από 

κοινού με την εταιρία. Σε περίπτωση επιλογής προγράμματος με επιδότηση συσκευής, η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα το αργότερο σε 1 

μήνα από την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής στον πελάτη. 

2. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη  αγοράς αισθητήρων  ( θερμοκρασίας, πόρτας, καυσίμου, κουμπί πανικού κτλ.) καθώς και τα 

κόστη εγκατάσταση ς των συσκευών και αισθητήρων. Για αναλυτική προσφορά επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Vodafone. 

3. Στο μηνιαίο πάγιο της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται η κίνηση δεδομένων (GPRS) για απεριόριστο όγκο δεδομένων (fair usage policy 1GB). 

4. Η παροχή επιδότησης ή αντίστοιχα έκπτωσης παγίου, προϋποθέτουν δέσμευση του πελάτη σε 24μηνο συμβόλαιο. 

5. Οι τιμές εξοπλισμού ισχύουν για εφάπαξ παραγγελία όλης της αναφερόμενης ποσότητας 

6. Ο εξοπλισμός καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους  

7. Η απόδοση των δωρεάν MB γίνεται την 1η ημέρα της τιμολογιακής περιόδου και η κατανάλωση τους ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης 

του συνδρομητή. Σε περίπτωση που τα δωρεάν MB δεν καταναλωθούν κατά τη διάρκεια αυτής δεν μεταφέρονται στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης 

και ούτε δύναται να αντικατασταθούν με χρηματική καταβολή. 

8. Σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περιαγωγής, οι συνδρομητές συμβολαίου που έχουν ενσωματωμένα MB στο πρόγραμμά τους, θα μπορούν 

να τα καταναλώνουν για χρήση εντός της Ε.Ε. σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά χρέωσης του προγράμματός τους. Μετά την κατανάλωσή τους η 

χρέωση για χρήση εντός Ε.Ε. θα είναι σύμφωνη με τις χρεώσεις επικοινωνίας προς εθνικά τρίτα δίκτυα του προγράμματός τους. Για τους 

συνδρομητές που δεν διαθέτουν ενσωματωμένα MB, η χρέωση για χρήση εντός της Ε.Ε. θα είναι σύμφωνη με τις χρεώσεις επικοινωνίας προς εθνικά 

τρίτα δίκτυα του προγράμματός τους.  

9. Το πρόγραμμα χρήσης στο εξωτερικό (IoTR1) δεν ισχύει στις χώρες της Ε.Ε. 

10. Κατά την περιαγωγή με βασικές χρεώσεις το βήμα χρέωσης για την Ε.Ε. είναι σύμφωνα με τον βήμα χρέωσης του εθνικού προγράμματος που 

διαθέτετε. Στον Υπόλοιπο Κόσμο το βήμα χρέωσης είναι 1KB. Τα δίκτυα που περιλαμβάνονται στον «Υπόλοιπο Κόσμο» μπορείτε να τα βρείτε στο 

www.vodafone.gr/roaming. 

11. Κατά την περιαγωγή, ενδέχεται ορισμένες συσκευές (π.χ. IoT συσκευές, 3G routers, tablets, κ.α.) να μπορούν να συνδέονται αυτόματα στο Internet και 

να πραγματοποιούν κινήσεις δεδομένων (π.χ. επικοινωνία με κεντρική εφαρμογή, ενημέρωση θέσης,  κλπ.) χωρίς να σας ενημερώνουν. Στην 

περίπτωση αυτή, ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων περιαγωγής, όπως αυτές εμφανίζονται παραπάνω. 

12. Με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών δεδομένων της συνολικά, η Vodafone δύναται να 

αναπροσδιορίσει την ονομαστική πρόσβαση στο 3G+ δίκτυό της ,σε όσους συνδρομητές υπερβαίνουν την ανά πρόγραμμα χρήσης καθορισμένη 

Πολιτική Ορθής Χρήσης μέσα στην αντίστοιχη τιμολογιακή περίοδο. 

13. Η Vodafone δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος 

 

Πρόγραμμα χρήσης στο  εξωτερικό 

Πακέτο  IoTR1 

Κόστος Υπηρεσίας και ενσωματωμένη αξία 10,08€/10MB/Μήνα 

Χώρες Κάλυψης 
Αλβανία, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ., 

Μολδαβία Ρωσία, Σερβία, Ελβετία Τουρκία, Ουκρανία 

Κόστος για χρήση στις χώρες κάλυψης μετά τα δωρεάν MB 1,01€/MB 

http://www.vodafone.gr/roaming

