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A Vodafone-nál debütál Magyarország legmegfizethetőbb kapacitív 

érintőképernyős okostelefonja 

Ingyen Facebook az év végéig, még gyorsabb internetezés, kényelmes 

használat- feltöltőkártyásoknak is!  

 

Mától érhető el a Vodafone kínálatában a legújabb technológiájú érintőképernyővel 

rendelkező és a legnépszerűbb Android operációs rendszerrel futó okostelefon, a saját 

márkás Vodafone 858 Smart. Magyarország legmegfizethetőbb kapacitív érintőképernyős 

okostelefonja a modern érintőképernyős technológia révén még kényelmesebb 

használatot biztosít. A képernyő ugyanis az ujjak felületi feszültségét érzékeli, nem pedig 

a nyomásra reagál, még kényelmesebbé téve például az sms-írást, netezést is. A 

készüléken az Android 2.2-es, FROYO nevű operációs rendszer fut, a piacon jelenleg 

elérhető más alapkategóriás okostelefonokhoz képest jobb technológiát biztosítva. 

 

A Vodafone 858 Smart-tal a Vodafone két meglepetést is ad új vásárlóinak. Egyrészt, a 

telefonról a Facebook használata az év végéig ingyenes*, ráadásul a Vodafone ezen 

akciójában a díjmentes Facebook használat a teljes funkcionalitást biztosító Facebook 

mobil kliensre, nem pedig a „lebutított” 0.facebook.com-ra vonatkozik. Másrészt, az új 

telefont VitaMAX feltöltőkártyás csomagban megvásárlók díjmentesen használhatják 

telefonjukon az egyéb internetes szolgáltatásokat is az első három hónapban 500 MB 

adatforgalomig.** 

 

A Vodafone Magyarország gyorsaságát mutatja, hogy a készülék május közepén történt 

globális bejelentését követően alig két hét múlva már a hazai fogyasztók számára is 

elérhető a teljesen új készülék. 

 

Az egyelőre fekete színben kapható okostelefon tömege mindössze 104 g, így a 

hagyományos telefonokról átállóknak nem kell megküzdeniük a nagyobb súllyal. 

A minden divatos funkcióval – pl. navigációra alkalmas GPS-szel – felvértezett 

okostelefont a fiatalok igényeit figyelembe véve tervezte a Vodafone. A feltöltőkártyás 

konstrukcióban akár 19 990 forintért megvásárolható, míg előfizetéssel Surf és Smart 

tarifákban 70 forintért elvihető újdonság gyorsulásmérővel, közelségérzékelővel, digitális 

iránytűvel és 3,5mm-es fejhallgató-csatlakozóval is fel van szerelve.  

 

A Vodafone 858 Smart okostelefonon a már hazánkban is elérhető Android Market 

segítségével elérhetők a legnépszerűbb ingyenes és fizetős alkalmazások egyaránt. A 

telefon 2,8 hüvelyk képátlójú kapacitív érintőkijelzőjének felbontása 320x240 képpont. A 

2 MP-es kamerával és FM-rádióval rendelkező készülék a 3G/HSDPA mellett a WiFi-

hálózatokra is rá tud csatlakozni. 

 



Az alapból 130 MB belső memóriával rendelkező készülék microSD kártyával 32GB-ig 

bővíthető. A telefon 528 MHz-es processzort tartalmaz, készenléti ideje maximum 380, 

míg beszélgetési ideje maximum 4,5 óra.  

 

Richard Sherwood, a Vodafone lakossági szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettese 

elmondta: „Egész évben azon dolgozunk, hogy minden ügyfelünk boldogan használhassa 

telefonját, legyen az a legtrendibb iPhone 4, vagy egy hagyományos mobiltelefon. 

Facebook-os követőink azonban nyilvánvalóvá tették, hogy ők többet akarnak annál, 

mint amit mi vagy bármelyik konkurensünk adni tud: egy olyan okostelefont 

szeretnének, amely szinte mindenki számára megfizethető. Ezért készítettük el a 

Vodafone 858 Smart-ot.” 

 

„Az okostelefonokhoz okos szakértők is szükségesek, épp ezért a high-tech 

technológiában még kevéssé jártas ügyfeleink támogatására egy szakértői gárdát 

képeztünk ki, akik az ún. Profi Sarkokban a Vodafone 21 márkaboltjában – többek között 

a Westendben – könnyítik meg a vásárlást és az okostelefon funcióinak beállítását az új 

okostelefon tulajdonosoknak díjmentesen” – mondta el Podhorányi László ügyfélszolgálati 

vezérigazgató-helyettes.   

 

 

 

*A Facebook funkciói (chat, hírek, üzenetek, események, helymeghatározás, fényképek, ismerősök, 

csoportok kezelése) által generált adatforgalom díjmentes, amennyiben az Android Market-rol 

letöltött hivatalos Facebook for Android 

(http://market.android.com/details?id=com.facebook.katana) alkalmazással használja az Ügyfél. A 

beágyazott tartalmak adatforgalmat generálnak.” 

Ingyen Facebook opcióhoz előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek havidíjas Vodafone adatcsomag 

szükséges (Surf, Smart, MobilWeb Hobbi, MobilWeb Profi). Feltöltőkártyával rendelkező ügyfelek 

pedig MobilWeb Hobbi, MobilWeb Profi vagy 1 és 5 GB-s csomagok esetében vehetik igénybe az 

ingyenes szolgáltatást.  

**Amennyiben az 500 MB adatmennyiség 3 hónapnál előbb felhasználásra kerül, vagy letelik a 3 

hónap felhasználási idő, automatikusan az 50 MB-ot tartalmazó  MobilWeb Hobbi opció kerül 

aktiválásra, melynek havi díja jelenleg 1000 Ft. 
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