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Válts jegyet az internetre csupán 150 Ft-ért a Vodafone-nál! 

A Vodafone a MobilWeb Napijeggyel kiszámítható és fix költségű internetelérést biztosít 

azoknak, akik most kezdenek megbarátkozni mobiltelefonjuk internetfunkciójával, vagy 

havonta 4-5 alkalomnál kevesebbszer böngésznek a világhálón telefonjukon. 

 

Az internet előnyeit manapság senkinek sem kell bemutatni. A benne rejlő lehetőségeket 

rengeteg módon lehet hasznosítani, legyen szó akár munkáról, akár szórakozásról. A 

jelenleg forgalomban lévő telefonkészülékek többsége már alkalmas e-mailezésre, 

internetes hírportálok olvasására, vagy a velünk történt események megosztására is a 

Facebook-on vagy a Twitter-en. Ez a mobilitás pedig nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ne 

maradjunk le a legfontosabb hírekről és eseményekről akkor sem, ha nem a számítógép 

előtt töltjük az időnket, hiszen bárhol és bármikor online lehetünk. 

 

A Vodafone MobilWeb Napijegy segítségével 150 Ft-ért internetezhet, e-mailezhet 

minden feltöltőkártyás és számlás Vodafone előfizető, aki sms-ben elküldi a „NAPI” szót a 

1270-es számra.  

 

A MobilWeb Napijeggyel nincsenek további költségek, mivel a 10 MB-os adatforgalom 

elérése után a további internetezés csak újabb sms küldésével lehetséges, ennek 

megfelelően a napi költés garantáltan nem lépi túl a 150 Ft-ot. Az előfizetők a nagyobb 

adatforgalom iránti igényüket is könnyedén ki tudják elégíteni, amennyiben egy sms 

elküldésével nagyobb adattartalmú havi internetopcióra váltanak. 

 

Magyarországon a háztartások mintegy 51%-a éri el jelenleg a világhálót, és ez a 

digitális szakadék otthoni számítógépek hiányában csak nagyon lassan csökken. Ennek 

ellensúlyozására egyre több internetképes telefon jelenik meg a piacon, ami további 

közel 1 millió háztartás számára jelenthet megoldást az internet-hozzáférés kérdésében. 

Ehhez alkalmazkodva mutatja be a Vodafone a MobilWeb Napijegy szolgáltatását, ami 

kiszámítható és előre kalkulálható költségeken keresztül teszi lehetővé a telefonon 

keresztüli böngészést. – fejtette ki Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország Szegmens 

Marketing Igazgatója. 

 

Az NRC 2009 második félévi felmérése1 szerint a magyar háztartások mindössze 55%-a 

rendelkezik számítógéppel – ezzel szemben a mobiltelefon-ellátottság 80% feletti 

hazánkban. Ennek köszönhetően további körülbelül 1 millió háztartás érheti el a 

világhálót mobilkészülékén keresztül, amihez nincs feltétlenül szükség csúcskategóriás 

okostelefonra. 

                                                 
1 Forrás: Az NRC 2009 II. féléves gyorsjelentése - 
http://www.nrc.hu/hirek/2010/03/16/az_nrc_2_feleves_gyorsjelentese?utm_source=NRC_HIRLEVEL?utm_medi
um=penetracio2009_2 

http://www.nrc.hu/hirek/2010/03/16/az_nrc_2_feleves_gyorsjelentese?utm_source=NRC_HIRLEVEL?utm_medium=penetracio2009_2
http://www.nrc.hu/hirek/2010/03/16/az_nrc_2_feleves_gyorsjelentese?utm_source=NRC_HIRLEVEL?utm_medium=penetracio2009_2


 

A Napijegyet azok is igénybe vehetik, akik inkább a számítógépen történő internetezést 

részesítik előnyben, de szeretnék kontroll alatt tudni költésüket. A Vodafone 

feltöltőkártyás internet szolgáltatása, – a VitaMAX Instant Net – ügyfelei 300 MB-os napi 

keretet tartalmazó, 590 Ft-os napijegyet rendelhetnek sms-ben. A tarifacsomag 

megfelelő választás azoknak, akik hűségidő és havidíj nélkül, de kedvező áron és a 

költségeket kézben tartva szeretnék elérni a világhálót. 
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