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Új partnerekkel erősíti mobilnetes pozícióját a Vodafone
A Vodafone gyors letöltési sebességéről közismert mobilnetes megoldásait július
közepétől

már

nemcsak

közvetlenül

a

cégtől,

hanem

különböző

kedvezményes

csomagajánlatok keretében partnerszolgáltatóktól is megrendelhetik az előfizetők.
Több mint három évvel a Vodafone szélessávú (HSDPA) megoldásának debütálása után
sem csökken az érdeklődés az országban a mobilinternet iránt – májusban már
meghaladta az egymilliót az előfizetők száma, a bővülés sebessége pedig felülmúlja
minden vezetékes internetes megoldásét. A potenciális ügyfelek változatos igényeinek
maximális kielégítése érdekében a Vodafone hosszú távra szóló, stratégiai megállapodást
kötött a Btel-lel (Business Telecom Távközlési Kft.) és a Netfone Távközlési Szolgáltató
Kft.-vel.
Tábori Tamás, a Vodafone nagykereskedelmi igazgatója a megállapodás kapcsán
elmondta: „Fontos visszajelzés számunkra, hogy két gyorsan fejlődő, sikeres vállalat is a
Vodafone

nagykereskedelmi

szolgáltatását

választotta

ügyfelei

szélesebb

körű

kiszolgálásához. Az újszerű együttműködés révén könnyebben és hatékonyabban
juthatunk el azon ügyfelekhez, akik számára partnereink jelenlegi termékei (vezetékes
Internet, telefon, TV) mellett a mobil Internet nyújtotta előnyök is vonzóak.”
A Btel egy magyar tulajdonú alternatív távközlési vállalat, amely mind lakossági, mind
vállalati ügyfelek számára kínál szélessávú Internet, telefon, hoszting szolgáltatásokat. A
megállapodás révén július 15-től a Btel ügyfelei vezetékes telefon, szélessávú internet
előfizetésük mellé kedvező feltételekkel vásárolhatnak mobil Internet hozzáférést is.
A

Netfone,

amely

IP

technológián

alapuló

távközlési

szolgáltatások

nyújtásával

foglalkozik, meglévő kábelszolgáltató és távközlési partnereivel együttműködve értékesíti
a mobilnet szolgáltatást. Céljuk, hogy meglévő ügyfeleik a lehető legelőnyösebb
feltételekkel jussanak hozzá a vezetékes mellett a mobil szolgáltatásokhoz is. Elsőként a
Drávanet ügyfelei számára érhetőek el a mobil internet csomagok, de további
szolgáltatók csatlakozása is várható a következő hetekben, hónapokban. A Netfone célja,
hogy partnereivel együtt közel fél millió háztartásba juttassák el ily módon a mobil
internet szolgáltatást.
A mobilinternet-szolgáltatás lefedettségében, sebességében és megbízhatóságában is
megegyezik a Vodafone saját márkanév alatt működő megoldásaival. A szolgáltatások
jellemzően a partnerek meglévő termékeivel összecsomagolva, 1, 3 és 8 GB-os opciókkal
lesznek elérhetők az ügyfelek számára, akik nem a Vodafone-nal, hanem a Btel-lel,
illetve a Netfone partnereivel köthetnek szerződést. A szolgáltatás ügyfélszolgálati
tevékenységét, a számlázást szintén a Btel, illetve a Netfone partnerei fogják ellátni,

akiknek a Vodafone technikai támogatást nyújt a nagykereskedelmi szolgáltatás keretén
belül.
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