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Rihanna a mobilodon 

 

Nokia 5230 Rihanna Edition, exkluzív kiadás Rihanna zenéjével a Vodafone-nál 
 

A Nokia a Vodafone-nal és a Universal Music-kal közösen elhozza a rajongóknak Rihannát 2010. március 22. és 

április 18. között.* Kizárólag a Vodafone kínálatában elérhető Nokia 5230 készülékeken kaphatják meg a 

rajongók Rihanna Russian roulett című dalát és két háttérképet, a Vodafone Zenetárából pedig 2 hétig 

díjmentesen letölthetik az énekesnő legújabb, Rated R című albumát. Minden Vodafone-nál értékesített Nokia 

5230 vásárló egy nyereményjátékban vesz részt, melynek végén 15 db Nokia Bluetooth BH-214 sztereó 

fülhallgatót, valamint 15 db dedikált Rihanna CD-t sorsolnak ki. A játék főnyereményeként pedig egy szerencsés 

nyertes partnerével eljuthat Londonba, Rihanna májusi koncertjére. További információk a nyereményjáték 

pontos feltételeiről és a Vodafone Zenetárról: www.vodafone.hu/zene 

 

A 22 éves énekesnő „Rated R” című albumának november 23-i megjelenése előtt kötött megállapodást a 

Nokiával, hogy a csúcstechnológia segítségével még közelebb kerülhessen a rajongóihoz, akik amellett, hogy 

letölthetik albumát, a Nokia Ovi Áruházból exkluzív Rihanna alkalmazásokhoz is hozzájuthatnak. 

 

A Nokia 5230 érintőképernyős készüléke, azoknak készült, akik elsősorban mobiltelefonjukat használják 

zenehallgatáshoz, fotózáshoz és videók készítéséhez, valamint életük online megosztásához. A Nokia 5230 

készülékkel a felhasználók az Ovi Áruházból közvetlenül a telefonjukra tölthetnek le új tartalmakat, például, 

alkalmazásokat, játékokat vagy videókat. Mindezeket az Ovi Térképek legújabb verziójával az ingyenes gyalogos 

és autós navigáció teszi teljessé. 

 

* A promóció időtartama március 22. és április 4. között tart. A nyereményjátékban március 22-től április 18-ig 
lehet részt venni. 
 

*       *       * 

 

A Nokiáról 

Mi a Nokiánál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy összekapcsoljuk egymással az embereket. A fejlett 

mobiltechnológiát személyre szabott szolgáltatásokkal ötvözzük, hogy felhasználóink számára a nekik fontos 

dolgok mindig elérhetőek legyenek. Nap mint nap 1,2 milliárd ember van kapcsolatban egymással különböző 

Nokia készülékek segítségével – legyen az mobiltelefon, fejlett okostelefon, vagy nagyteljesítményű mobil 

számítógép. Napjainkban a Nokia az Ovin (www.ovi.com) keresztül innovatív szolgáltatásokkal – többek között 

zenével, térképekkel, alkalmazásokkal, e-maillel - egészíti ki készülékeit. A Nokia NAVTEQ vállalata az átfogó, 

digitális térképek és a navigációs szolgáltatások vezető szállítója, emellett a Nokia Siemens Networks 

eszközöket, megoldásokat és szolgáltatásokat biztosít mobil hálózati szolgáltatók számára világszerte. 

A Nokia Magyarország egyik vezető távközlési vállalata. A Nokia Markets (piacok) vállalati egységén belül, 2009. 

január 1-jétől a budapesti központ a közép-európai értékesítési egységet irányítja. 

A Nokia komáromi üzeme elsősorban az európai piacra szállít mobiltelefonokat. Mindent egybevetve: a Nokia a 

távközlési ipar egyik legnagyobb külföldi beruházója hazánkban. 

 

A Vodafone Zenetárról 

A Vodafone Zenetár a különleges és folyamatosan bővülő kínálat mellett továbbra is díjmentesen érhető el 2 

héten keresztül a Vodafone live!-on vagy a www.vodafone.hu/zene oldalon regisztráló ügyfelek számára. 2 hét 

után a szolgáltatás automatikusan megújul és fizetősre vált, ennek ára: 1000 Ft / 2 hét. Az előfizetés mellé pedig 

havonta 10 másolásvédelem-mentes dalt lehet letölteni szintén díjmentesen. Ebben a hónapban többek között a 

The Pussycat Dolls, MIKA és a The Rasmus egy-egy dala van terítéken. 

 

A Vodafone Zenetárról részletes információ a www.vodafone.hu/zene oldalon található. 

 

A Universal Music-ról 

http://www.vodafone.hu/zene
http://www.ovi.com/
http://www.vodafone.hu/zene
http://www.vodafone.hu/zene


A Universal Music a világ legnagyobb zenei kiadója, melyet 1934-ben alapítottak, akkor még DECCA Records 

USA néven. A több ezer előadót és közel 60 labelt magába foglaló cég,- mely 2006 óta a francia média 

konglomeráció, a Vivendi tulajdonában van,- világszerte és Magyarországon is élen jár a digitális 

zeneértékesítésben, nemzetközi kezdeményezései mellett (VEVO) itthon a major kiadók közül elsőként tette 

elérhetővé teljes katalógusát előfizetéses modell keretében (korlatlanzene.hu). 
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