
 

 

Sajtóközlemény        

 

BUDAPEST, 2010. SZEPTEMBER 30. 

 

Folyamatos WiFi kapcsolat a Volánbuszokon a Vodafone jóvoltából 

 

A Vodafone újabb lépést tett a mobilinternet népszerűsítése érdekében. A Volánbusz Zrt.-

vel kötött megállapodásnak köszönhetően szeptember utolsó napjától 80 távolsági 

járaton térítésmentesen használható a WiFi internet-kapcsolat utazás közben. 

 

„A mobilinternet népszerűségét ma már senki sem vitatja. Mind a munkában, mind pedig 

a szórakozásban kitűnő társ lehet, gyors és egyszerű internetelérést biztosítva a 

felhasználóknak. Szeretnénk minél jobban kibővíteni a felhasználás módját, ennek 

érdekében a reptéri minibuszok után most a Volánbusz távolsági járatainak több mint 

60%-át is elláttuk WiFi kapcsolattal, amelyek HotSpotként funkcionálva izgalmas 

útitárssá válnak a mindennapokban.” – mondta el dr. Beck György, a Vodafone 

Magyarország elnök-vezérigazgatója. 

 

„Társaságunk folyamatosan keresi azokat a szolgáltatásbővítési lehetőségeket, amelyek 

az utazók kényelmét szolgálják. Nagyon örülünk annak, hogy a kor technikai lehetőségét 

és az utazók internethez való jutásának igényét összhangba tudtuk hozni úgy, hogy ez 

semmilyen plusz költséget nem jelent az utasok számára.” – tette hozzá Fajcsák Lajos, a 

Volánbusz Zrt. forgalmi és kereskedelmi igazgatója. 

 

Az újításnak köszönhetően 2010. szeptember 30-tól az utasok térítésmentesen 

internetezhetnek útközben notebookjaikon vagy egyéb WLAN-elérésre képes eszközükön. 

A ma kapható összes hordozható számítógép és a legtöbb okostelefon képes WiFi 

kapcsolat fogadására, csakúgy, mint a jelenlegi kínálat legkedvezőbb árú készüléke, az 

Androiddal felszerelt Vodafone 845 is. 

 

Az ingyenes internetkapcsolat számos lehetőséget ad az utazóknak. A Budapestről 

Sopronba látogatók például végigolvashatják azokat az e-mailjeiket, amelyekre hét 

közben esetleg nem jutott idejük, de a nyaraláson készült fotóikat is közzé tudják tenni a 

közösségi oldalakon a közel 4 órás utazás alatt. 

 

Az internetes szolgáltatás 34 vonalon érhető el többek között a bécsi, a soproni, a 

zalaegerszegi, a nagykanizsai, a szekszárdi, a pécsi, a bajai, a szegedi, a battonyai és az 

egri járatokon vehető igénybe a WiFi matricával ellátott autóbuszokon. 

 

A szolgáltatásairól további információ a www.volanbusz.hu/wifi oldalon található.  
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