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Különleges nyereményjáték a Vodafone-tól 

Az internetes játékban csak mobiltelefonon keresztül lehet részt venni 

A Vodafone új nyereményjátékot indított a mobiltelefonon történő internet használat 

népszerűsítésére. A játék – hazánkban eddig egyedülálló módon – csak mobiltelefonon 

keresztül játszható, számítógépen csak a játék leírása olvasható, illetve a regisztráció 

lehetséges.  

 

A telefon böngészőjével a www.zsebnet.hu (illetve a Vodafone live! „Ajánlatunk” 

rovatában elhelyezett „Zsebnet.hu – nyereményjáték”) oldalra kell navigálni, ahol négy 

héten át minden nap egy-egy új kérdés várja a játékosokat. A kérdések a mobiltelefónia 

és az internet világával kapcsolatosak, és hasznos tippeket adnak a mobilon való 

netezéshez, pl. moziműsor, hírportálok böngészése, tájékozódás. 

 

A mobiltelefonon helyes megfejtést beküldők minden nap egy Vodafone 845-ös telefont 

sorsolnak ki, a heti nyeremények közé pedig a Samsung Galaxy 3-as, a HTC Wildfire, a 

HTC Legend és a Motorola Milestone került be. Azon játékosok között, akik a játék 

időtartama alatt, azaz október 25. és november 21. között a Vodafone webshopban 

vásárolnak, fődíjként egy 2 személyes mediterrán hajóutat nyerhetnek.  

 

Chris Wong, a Vodafone Magyarország Adatszolgáltatások Igazgatója a nyereményjáték 

kapcsán elmondta: „Stratégiánk kulcsfontosságú eleme mobilinternetes hálózatunk, 

amelynek kiváló minőségét mind a független kutatások, mind a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság statisztikái megerősítik. Ezzel a játékkal tovább kívánjuk 

népszerűsíteni előfizetőink körében a mobiltelefonos internetezést, amelyről úgy 

gondoljuk, hogy hamarosan a mindennapok részévé fog válni.”  
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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 26,55 százalékos részesedéssel van jelen a mobilinternet-piacon 

(2010. augusztusi adatok alapján). A Vodafone Magyarország integrált technológiai 

szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és 

szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt 

megtalálhatók. 
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