Sajtóközlemény
Budapest, 2010. október 28.

A Vodafone nagykereskedelmi partnere lett az Externet
A Vodafone mobilinternet megoldásait is értékesíti az internetszolgáltató
A Vodafone kiváló minőségű mobilinternet hálózatát mostantól kedvezményes
csomagajánlatok formájában az Externet előfizetői és ügyfelei is igénybe vehetik.
Az
Externet
mobilinternet-szolgáltatás
lefedettségében,
sebességében
és
megbízhatóságában is megegyezik a Vodafone saját márkanév alatt működő
megoldásaival. A szolgáltatások jellemzően az Externet meglévő termékeivel
összecsomagolva, 1, 3 és 8 GB-os opciókkal lesznek elérhetők az ügyfelek számára, akik
az Externettel köthetnek szerződést. A szolgáltatás ügyfélszolgálati tevékenységét és a
számlázást szintén az Externet fogja ellátni, amelynek a Vodafone technikai támogatást
nyújt a nagykereskedelmi szolgáltatás keretén belül.
Tábori Tamás, a Vodafone nagykereskedelmi igazgatója a megállapodás kapcsán
elmondta: „Legfontosabb célunk, hogy nagykereskedelmi partnereinket sikeressé tegyük.
Óriási eredmény számunkra, hogy az Externet képében újabb internetszolgáltató
csatlakozott a Vodafone mobilinternetes megoldásait értékesítő partneri körhöz. Az
együttműködés révén könnyebben és hatékonyabban juthatunk el azon ügyfelekhez, akik
az Externet vezetékes internet, telefon, digitális TV és szerver hoszting szolgáltatásai
mellett mobilinternetet is szeretnének használni. Az Externettel való hosszú távra
tervezett együttműködésünk első mérföldkövének tekintjük a mobilinternettel
kiegészített csomagokat.”
Kocsis Ferenc, az Externet Nyrt. vezérigazgatója elmondta: „Telekommunikációs
szolgáltatóként ügyfeleink számos igényére kínálunk kiváló megoldást, a mobilinternet
azonban eddig nem volt megtalálható a portfoliónkban. Úgy gondoljuk, hogy a Vodafonenal kötött partnerség révén nemcsak üzleti lehetőségeinket bővíthetjük, hanem
ügyfeleink elégedettségét is növelhetjük.”
A hazai tulajdonban lévő Externet Nyrt. 1996-ban Magyarországon az elsők között kezdte
meg internetszolgáltatói tevékenységét. A cég teljes körű, minőségi távközlési
szolgáltatásokat nyújt, az alapvető otthoni felhasználástól kezdve a komplex üzleti
megoldásokig jelenleg 30 ezer ügyfelének. Legkeresettebb termékei a szélessávú elérésű
ADSL, mikrohullámú WaveMAX és a bérelt vonal, de kínálatában VPN hálózatépítést, VoIP
telefonszolgáltatást, szerverelhelyezést és domain regisztrációt is igénybe vehetnek
ügyfelei.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elmúlt hónapjainak statisztikája – mely szerint
augusztusban harmincnégyezerrel nőtt az aktívan használt mobilinternetes előfizetések
száma – az élő bizonyíték arra, hogy hazánkban a mobil szélessávú internetes
megoldások iránt újra fokozott érdeklődés mutatkozik. Ráadásul ennek az összesített

nettó növekedésnek közel a felét egyedül a Vodafone mondhatja magának. Köszönhető
ez többek között a cég kiváló minőségű mobilinternetes hálózatának, amely a német P3
Communications kutatóintézet szerint Európa egyik legjobb minőségű szolgáltatását
nyújtja.
További információ:
Fülöp Szilvia
Vodafone Magyarország
+36 70 333 2555
sajto@vodafone.hu
Jaczkó Viktória
Eurolex Consulting
+36 70 427 9947
viktoria.jaczko@eurolex.hu
Csordás Ágnes
Externet Nyrt.
+36 20 851 3846
csordas.agnes@externet.co.hu
Iványi Orsolya
Sensation PR
+36 30 630 64 19
ivanyi.orsolya@sensation.hu
A Vodafone-ról:
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 31
országában van jelen és további 40 partnerhálózattal rendelkezik, 347 millió ügyfélnek
szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil telekommunikációs
szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi
működését, jelenleg 22,55 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2010.
szeptemberi adatok alapján). A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató,
amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú
adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

