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Hazai tarifás telefonálás és nyomon követhető kedvezményes internetezés 

Európából a Vodafone-nal 

Passport Hetijeggyel hét napon keresztül a megszokott magyarországi tarifákon 

telefonálhatunk  

Június 15-től a Vodafone ügyfelei roppant kedvező áron – hazai percdíjakkal - hívhatják 

ismerőseiket és szeretteiket az Európai Unió területéről, Horvátországból, 

Törökországból, vagy Svájcból. A Passport Hetijegy szolgáltatásnak köszönhetően 

ugyanis minden kártyás és számlás előfizető hét napon át a megszokott magyarországi 

tarifákon telefonálhat külföldön 1 990 Ft aktiválási díj ellenében. A szolgáltatás egymás 

után többször is megrendelhető sms-ben a P7 kód 1270-es számra való elküldésével. A 

hazai percdíjak minden megrendelt időszakban addig érvényesek, amíg vagy az indított 

vagy a fogadott hívásforgalom mennyisége el nem éri a 200-200 percet. Ennek 

elérésekor a Vodafone szöveges üzenetben értesíti az ügyfelet. 

 

A Vodafone gondolt azokra is, akik élményeiket közösségi oldalakon osztják meg, a július 

1-től elérhető új adatroaming csomagot egyéni és üzleti előfizetéssel rendelkező ügyfelek 

is igénybe vehetik. A MobilWeb Roaming 5 MB adatforgalmat kínál bruttó 1 290 Ft-os 

napidíjért, amely mintegy 100 mobilbarát honlap megtekintéséhez elegendő. A 

szolgáltatás aktiválását követően a napidíjat csak akkor számlázzák ki, ha az ügyfél 

tényleges adatroaming forgalmat bonyolít. 

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybe vétele nem von maga után semmilyen 

további kötelezettséget, a csomag akár egyszeri, akár rendszeres használatra is kiváló. A 

kedvezményes forgalom az első adat-kapcsolatot követő 24 órában használható fel, és 

hálózatoktól függetlenül érvényes az Európai Unió minden országában, valamint 

Horvátországban és Svájcban is.  

 

„A Passport Hetijeggyel úgy gondoljuk számos Vodafone előfizető gondtalan nyaralásához 

járulhatunk hozzá. Az okostelefonok iránti igény növekedésével biztosítanunk kell a 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat is, legyen szó akár belföldi, akár külföldi használatról. 

Az adatroaming limit szolgáltatás mellé több kiegészítő szolgáltatással is készültünk 

annak érdekében, hogy minden előfizetőnk saját igényeinek megfelelően és 

problémamentesen tudja használni készülékét.” – tette hozzá dr. Beck György, a 

Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója. 

 

Az Európai Unión belül roamingoló Vodafone ügyfelek hamarosan kedvükre látogathatják 

a közösségi oldalakat, böngészhetnek vagy éppen e-mailezhetnek mobiltelefonjukon 

anélkül, hogy tetemes számlát halmoznának fel. A Vodafone amellett, hogy 2010. július 

1-ig az Európai Unió roaming rendeletében foglaltaknak megfelelően minden 

magyarországi ügyfelénél aktiválja az adatroaming limit-szolgáltatást, MobilWeb Roaming 



néven új adatcsomagot vezet be azok számára, akik az eddigieknél lényegesen 

olcsóbban szeretnének internetezni külföldön is. 

 

A MobilWeb Roaming mellett az előfizetők az adatroaming-limit szolgáltatás segítségével 

is kézben tarthatják internetre fordított költéseiket a külföldi utazások során. A 17 220 

Ft-os limit 80%-ának elérésekor az ügyfél készülékére sms-ben tájékoztatás érkezik, 

majd a 100% elérésétől a szolgáltatás szünetel, így akadályozva meg a limitnél 

magasabb költést (természetesen a limit elérése után is van lehetőség a szolgáltatás 

további használatára, a korlátozás feloldását a telefonos ügyfélszolgálaton kell igényelni). 

 

A Vodafone további, az adatroaming-költés kontrollálására alkalmas szolgáltatásai: 

 Az adatroaming limit szolgáltatás nem kizárólag az EU területén érvényes, a 

Vodafone ügyfelei a világ bármely táján barangolva biztonságban érezhetik 

magukat (például Horvátországban is). 

 Azon ügyfelek részére, akiknek a havi 17 2200 Ft-os limit túl magas, válaszható 

lesz egy havi 3 000 Ft-os limit is július 1-től. 

 Elérhető az adatroaming-számlainfó szolgáltatás, amelynek segítségével az 

ügyfelek bármikor lekérdezhetik aktuális adatroaming-költésüket egy sms 

segítségével (az ARK kódot kell sms-ben elküldeni az 1751-es számra 

(+36707001751), és válaszüzenetben megkapják az adott számlaciklusra érvényes 

költést).  

 

A Vodafone a korábbi években is komoly hangsúlyt fektetett a roaming területen végzett 

kutatásokra, folyamatosan alkalmazkodva az előfizetői igényekhez. Ennek egyik 

legfontosabb állomása a Vodafone Connect Roaming, ami a hazai piacon elsőként idő 

alapú roaming adattarifát tett elérhetővé valamennyi előfizetéses ügyfélnek. A Vodafone 

Connect Roaming szolgáltatás bruttó 3 200 Ft napidíjért 50 MB roaming adatforgalmat 

biztosít a kijelölt 36 ország hálózatain.  
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