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Nem szakadnak meg többé barátságok az elhagyott telefonok miatt
Lementhető telefonszámok és sms-ek a Vodafone AdatŐrrel
A Vodafone AdatŐr ingyenes szolgáltatás, amely a Pakk alkalmazáscsomagban vehető
igénybe. Segítségével a Vodafone ügyfelei könnyedén lementhetik telefonkönyvüket,
szöveges üzeneteiket egy védett, központi tárhelyre. A mentés ráadásul időzíthető is,
garantálva, hogy mindig a legfrissebb információ legyen eltárolva. A szolgáltatás
nemcsak akkor hasznos, ha valaki elveszti a telefonját, hanem régi készülékről egy újabb
telefonba való átköltözést is nagymértékben leegyszerűsít: nem kell többé bonyolult
másolgatási folyamaton átesni vagy a telefont számítógéppel összekötni. Az AdatŐrrel
egyetlen kattintással áttölthetők a legfontosabb adatok, függetlenül a használt
mobilkészülékek típusától.
A szolgáltatás teljesen biztonságos, hiszen titkosított adatcsatornát használ, ráadásul
jelszóval is védhető, így nem kell aggódni amiatt, hogy az üzenetek és a telefonkönyv
illetéktelen személyek kezébe kerülnek.
Piller Gábor, a Vodafone vállalati üzletág vezérigazgató-helyettese elmondta:
„Folyamatosan növekszik az okostelefonok iránti igény, sokan váltanak új telefonra. A
Vodafone igazi világújdonságot kínál, amivel megelőzi itthon is két versenytársát. Nagyon
örülünk, hogy az AdatŐr révén olyan szolgáltatást bocsátunk előfizetőink rendelkezésére,
amellyel
jelentősen
megkönnyítjük
életüket
telefonjuk
lecserélésékor
vagy
elvesztésekor.”
Az AdatŐr letöltése ingyenes, regisztrálni a www.vodafone.hu/pakk internetes oldalon
lehet. A regisztráció feltétele a Felhasználási Feltételek elfogadása. Az AdatŐr
szolgáltatás segítségével lementett adatok titkosítottak, ezért ezekhez a felhasználón
kívül senki sem férhet hozzá – a Vodafone sem.
További információ:
www.vodafone.hu/pakk
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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.

