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A Vodafone egyedülálló nyereményjátékában 10 

Volkswagen Polo talált gazdára 

Szalay Balázs Dakar versenyzővel és Váczi Gergő televíziós műsorvezetővel 

mérhette össze autóvezetői képességeit a Vodafone egyik szerencsés ügyfele  

Az ország legszélesebb okostelefon-választékával rendelkező Vodafone Smart 

Store előtt, a patinás Fashion Street-en vették birtokba a nyertesek a 10 db 

Volkswagen Polo személygépkocsit. A „Tölts és nyerj!” játék fődíjait Beck György, 

a Vodafone Magyarország elnöke adta át. A 10 szerencsés Vodafone ügyfél 

nemcsak az utazást élvezheti szinte a teljes országban vadonatúj Volkswagen 

Polo autójából, hanem a teljesen modernizált adathálózatnak köszönhetően a 

megbízható Vodafone mobilinternetet is. A díjátadón a nyertesek egy autós 

szimulátoron vezetési tudásukat is összemérhették Szalay Balázs Dakar-

versenyzővel és Váczi Gergővel, a tv2 műsorvezetőjével.  

 

A Vodafone nemcsak előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek nyújt különböző 

előnyöket, hanem feltöltőkártyás ügyfeleinek is kínál akciókat, meglepetéseket, 

értékes nyereményekkel járó játékokat. A 2011 őszén bonyolított 

nyereményjáték sorsolásába bekerült minden olyan feltöltőkártyás Vodafone 

ügyfél, aki szeptember 19. - november 27. között töltötte fel egyenlegét. A 

feltöltés mértékétől függően bónuszpontokat is kaptak a nyereményjáték 

résztvevői. Ez volt a Vodafone Magyarország történetének első ilyen jellegű 

játéka: napi nyereményként 100 ezer Ft-os egyenlegfeltöltéseket sorsoltak ki, a 

tíz darab heti nyeremény pedig egy-egy Volkswagen Polo Trendline 70 típusú 

személyautó volt. Ezek átadására a mai napon került sor. 

 

A nyereményautók kulcsainak átadásakor Beck György kiemelte: „A játék a mai 

díjátadóval lezárult, ahogy a Vodafone hálózatmodernizációja is befejeződött 

vidéken az év végén, és Budapesten is hamarosan végzünk a fejlesztéssel. A 

tavalyi év különösen fontos volt számunkra, hiszen november óta itt a Fashion 

Street-en a Vodafone Smart Store-ban, az ország legnagyobb okostelefon 

választékával – 9 gyártó több mint 70 készülékével – várjuk az érdeklődőket. 

Tavaly 42 új okostelefon jelent meg a kínálatunkban, decemberben pedig már 

minden második eladott készülék okostelefon volt. Az egész évet tekintve is 

közel 35%-os részesedésre tettek szert a forgalmazott mobiltelefonok körében.” 

 

A Vodafone Navigáció, a Vodafone ügyfelei által iPhone-ra letölthető ingyenes, 

Magyarország-térképpel ellátott navigációs alkalmazás 2011 egyik legsikeresebb 

mobil applikációja volt.  
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