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Kívül-belül személyre
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A Vodafone új szolgáltatásokkal és tarifával lepi meg az okostelefon-felhasználókat.
Okostelefonokról szóló aloldal, nem csak iPhone-tulajok számára elérhető Vodafone
Smart tarifacsomagok és egyedi védőfóliák találhatók meg februártól a Vodafone
kínálatában.
Új okostelefon aloldalt indított a Vodafone, amely nemcsak azok számára tartogat
újdonságokat és hasznos tanácsokat, akik még csak most ismerkednek az okostelefonok
világával, hanem azoknak is, akik egy ilyen készülék tulajdonosaként szeretnék a lehető
legtöbbet kihozni telefonjukból.
Az „Okostelefont mindenkinek” oldalon a felhasználók minden fontos információt
megtudhatnak a különböző készülékekről, operációs rendszerekről és a számukra
legmegfelelőbb tarifacsomagokról is. Az oldal éppúgy használható az Android, az iOS4, a
Windows Phone 7, a bada, a Symbian és a Blackberry platformok kisokosaként, mint a
legnépszerűbb alkalmazások gyűjtőoldalaként. Ez utóbbiak között böngészve ugyanis a
felhasználók kiválaszthatják saját telefonjuk operációs rendszerét, és közvetlenül arra a
helyre juthatnak, ahonnan le tudják tölteni a kiválasztott alkalmazást, például a tavalyi
év egyik legnépszerűbb játékát, az Angry Birds-t vagy a helymeghatározó programok
legtrendibbjét, a Foursquare-t.
Az okostelefonok képességeinek teljes körű kihasználásához a kedvező készülékárakkal
párosuló Vodafone Smart tarifacsomagok minden okostelefonos felhasználó számára
elérhetők lettek. A 6 különböző csomag mindegyike legalább 1 GB adatforgalmat
tartalmaz, adattúlforgalmazási díj nélkül, így senkinek sem kell aggódnia amiatt, hogy túl
sokat lógott a neten. Emellett a Surf tarifacsalád választása esetén kedvezményes áron
vásárolhatók készülékek, amelyekhez havi 100 MB díjmentes adatforgalom is jár a
lebeszélhető percek és bónuszok mellett.
A
tarifacsomagokról
és
azok
feltételeiről
részletes
információ
http://www.vodafone.hu/lakossagi/telefonok/okostelefonok#vodafone-smart-tarifak
weboldalon található.
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Az okos és praktikus belső mellett az egyedi külső kialakításában is segítséget nyújt a
Vodafone: a Gelaskins fóliákkal mindenki a saját ízlése szerint öltöztetheti fel telefonját,
ráadásul a honlap segítségével még vásárlás előtt megtekintheti, hogy néz ki a
kiválasztott minta a telefonján.
Az, hogy a folyamatosan bővülő választékban elérhető Gelaskins fóliák hogyan mutatnak
a
kínálatban
levő
okostelefonokon
és
egyéb
készülékeken,
a
http://www.vodafone.hu/lakossagi/telefonok-tarifak/aktualisajanlatok/gelaskins/?ecmp=AAB436 weboldalon virtuálisan „felpróbálható”.
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