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A Tankcsapda a Vodafone vadonatúj táblagépével járja az 
országot, és áll kapcsolatban rajongóival 
 

Az ország egyik legnépszerűbb rockbandája, a Tankcsapda tagjai garantáltan nem 

unatkoznak ezentúl, bármerre is utaznak koncertturnéjuk során. Lukács Laci, 

„Cseresznye” és Fejes Tomi egész Európában elsőként vehette birtokba a szolgáltató 

sajátmárkás táblagépét, a Vodafone Smart Tab 7-et. 

 

„A zenekar első öt-tíz évében még kézzel írott levelek formájában tartottuk a kapcsolatot 

rajongóinkkal. Azóta annyira felgyorsult a világ, hogy mindez a múlté, sokan el sem 

tudják már képzelni, milyen is volt az, amikor napi 10-20 kézzel-írott levéllel mentünk a 

postára. Mára napi rutinná vált, hogy valamilyen eszköz segítségével az interneten 

tartózkodik a legtöbb ember, köztük mi is. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy a 

velünk kapcsolatos információk minél hamarabb eljussanak a rajongóinkhoz, akár a 

weboldalunkon, vagy a facebook oldalunkon keresztül. Ahhoz viszont, hogy mindezt 

mondjuk egy turné közben, állandó utazás mellett is akadálymentesen tudjuk intézni, 

fontos egy jó eszköz.” – mondta Lukács László, a Tankcsapda frontembere.  

 

„Mindig érdekelnek a technikai újdonságok, szeretek kipróbálni új dolgokat, főleg ha az, 

az internettel is összefügg. Nekem egy táblagép azért is érdekes, mert a turnébuszban 

kényelmes használni. Hogy csak egy dolgot említsek, nagyobb a kijelzője, mint a 

telefonomnak, így nagy képernyőn mondjuk jobb játszani”– tette hozzá a zenekar 

gitárosa, Cseresznye. 

 

„Vicces, amikor egy magunkfajta egyszerű rock ’n’ roll zenekar életében felbukkan egy 

olyan eszköz, amivel nem lehet zenélni, dobolni, gitározni, énekelni, de előbb-utóbb 

mégis fontossá válik. Egy táblagép nekünk azért lehet fontos, mert a Tankcsapdának 

nem csak a színpadon kell jól teljesítenie, hanem háttérmunkában is. Az a stáb pedig, 

amely nálunk mindezt végzi, nem maradhat le ebben a folyamatosan fejlődő világban. 

Napi szinten szükségük van megfelelő kommunikációs partnerekre, és jól működő, 

könnyen kezelhető eszközökre.”– egészítette ki Fejes Tomi, a banda dobosa. 

 

 
 
További  információ:
Fülöp Szilvia  
Vodafone Magyarország  

+36 70 333 2555  
sajto@vodafone.hu 

Egry Linda 
Eurolex Consulting 

+36 70 938 6883 
linda.egry@eurolex.hu

 

A Vodafone Smart Tab 7, amit a Tankcsapda is használ: 

 

o Android Honeycomb 3.2 operációs rendszer 

o 3G HSPA modem 

o 16 GB háttértár, microSD kártyával 32GB-ig bővíthető 

o 7 hüvelykes, 1280x800 képpont (WXGA) felbontású kijelző 

o 5 megapixeles hátlapi, 2 megapixeles előlapi kamera 

o 1,2 GHz-es, kétmagos processzor 
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