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Ötre nőtt a Vodafone mobilnetes nagykereskedelmi 

partnereinek a száma 

Mától az Enternet és a Nordtelekom is a Vodafone mobilinternet-

megoldásait forgalmazza 

Idén nyár óta a Vodafone alternatív szolgáltatók számára is nyújt mobilinternet-

szolgáltatásokat. A Netfone és a Btel után októberben csatlakozott az Externet, december 

1-től pedig immár az Enternet és Nordtelekom ügyfelei számára is elérhetőek a 

Vodafone hálózatára épülő mobilinternet megoldások. Az EnterNet az alternatív 

internetszolgáltatók közül elsőként indította el mobilinternet szolgáltatását 2008 

decemberében, ám a Vodafone-nal most megkötött megállapodás lehetővé teszi, hogy 

új, az ügyfeleik igényeihez maximálisan igazodó lakossági mobilinternet csomagokat 

alakítson ki.  

 

Az Enternet és a Nordtelekom mobilinternet-szolgáltatás lefedettségében, sebességében 

és megbízhatóságában is megegyezik a Vodafone saját márkanév alatt működő 

megoldásaival. A szolgáltatások 1, 3 és 8 GB-os opciókkal lesznek elérhetők az ügyfelek 

számára. Az ügyfélszolgálati tevékenységét, a számlázást és természetesen a 

szerződéskötést is a nagykereskedelmi partnerek fogják ellátni, a Vodafone pedig 

technikai támogatást nyújt nekik.  

 

Tábori Tamás, a Vodafone nagykereskedelmi igazgatója elmondta: „A Vodafone globális 

és hazai stratégiájában egyaránt kulcsszerepet játszik a mobilinternet. A legfrissebb 

statisztikák szerint a magyar számítógép-használók 27%-a használ első vagy második 

gépként notebookot vagy netbookot, ráadásul az arány folyamatosan tolódik el a 

hordozható eszközök irányába. Nagy örömünkre szolgál, hogy a független német 

kutatóintézet, a P3 Communications felmérése szerint a legjobb mobilinternetes 

hálózatot magáénak tudó Vodafone így már nemcsak saját ügyfeleinek, hanem öt 

nagykereskedelmi partnerén keresztül többszázezer további felhasználóhoz is 

eljuttathatja a helyhez nem kötött internetezés élményét.” 
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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 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. 

 

Az EnterNetről: 

A többségi magyar tulajdonban levő EnterNet 2001. Kft. 2000-ben alakult abból a célból, 

hogy az ország vezető alternatív internetszolgáltatója legyen. A vállalat indulása óta több 

mint 50.000 ügyfél bizalmát nyerte el és az ország legnagyobb viszonteladói hálózatát 

építette ki. A lefedettség szempontjából egyedülálló, a legkorszerűbb technológiákon 

alapuló minőségi telekommunikációs kapcsolatokra garancia az EnterNet jól képzett 

szakembergárdája mellett a cég elismerten innovatív személete és kiterjedt 

nagykereskedelmi kapcsolatrendszere is. Az EnterNet folyamatosan bővíti szolgáltatás-

portfólióját, annak érdekében, hogy ügyfeleinek a lehető legkorszerűbb és profiljukhoz 

leginkább igazodó szolgáltatásokat nyújthassa.  

 

A Nordtelekom-ról: 

A Nordtelekom a lakossági internet piac egyik fontos szereplője, a most induló 

mobilinternet mellett bérelt vonali és ADSL internet szolgáltatással, vezetékes 

telefonszolgáltatással, szerver elhelyezéssel is foglalkozik. Előfizetőinek a T-com és 

Invitel hálózata mellett most már a Vodafone hálózatán is teljes körű internet 

szolgáltatást tud nyújtani. A NordTelekom Nyrt. tavaly decemberben vezette be 

részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 1995 óta van jelen a magyarországi 

internetszolgáltatói piacon, jelenlegi menedzsmentje 2006 óta vezeti a céget.  

 

 


