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Duplán megéri Vodafone-osnak lenni 
 

 

A Vodafone nemcsak a hálózatmodernizációban, hanem az általa nyújtott szolgáltatások 

valódi értékében is az élen jár. 

 

A Vodafone nemrég fejezte be nagyszabású hálózatmodernizációs projektjét, amelynek 

köszönhetően hazánk több mint 9,5 millió lakosa élvezheti a szélessávú mobilinternet 

előnyeit otthonában, munkahelyén, szabadidejében és útközben is 21 mbit/sec 

sebességgel, sőt 101 településen – beleértve a fővárost is – ennek duplájával, azaz 42 

mbit/sec elméleti sebességgel. A modern hálózat előnyeinek teljes körű kihasználásához 

a lehetőséget a Vodafone számlás és feltöltőkártyás előfizetései biztosítják, melyek valós 

áruknál jóval többet érnek.   

 

A Vodafone tarifacsomagjainak értéke jelentősen magasabb a havidíjnál, így biztosítva 

elsőrangú szolgáltatást minden ügyfélnek. Például a Matrix 2 tarifacsomagban a 

szolgáltató 150 perc beszélgetést biztosít minden hálózatba, amin felül 150 bónusz perc 

is aktiválható hálózaton belül. Ezeken kívül még 500 MB-nyi internetezést is tartalmaz a 

havidíj, így a ténylegesen kapott érték több mint kétszerese a havidíjnak. Az ügyfél tehát 

5000 forintot fizet, és cserébe 10 200 forint értékű szolgáltatást kap a Vodafone-tól. 

 

Ráadásul minél nagyobb csomagot választ az ügyfél, annál nagyobb bónuszértéket 

biztosít a Vodafone, hiszen például a 10 200 Ft-os Matrix 5-ös csomag esetében 28 000 

Ft-nyi érték beszélhető le. És nem utolsósorban, az okostelefonok terjedését tovább 

támogatva, a széles készülékkínálatban mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb 

okoskészüléket, akár már 1 Ft-ért is.  

 

A feltöltőkártyás előfizetők is többet beszélhetnek a Vodafone-nál, hiszen a Jutalom 

perc bónuszt választó VitaMAX ügyfelek minden 3000 forintos feltöltés után 4400 forint 

értékű díjmentes, hétvégi Jutalom percet kapnak, így a lebeszélhető percek értéke 

összesen eléri a 7400 forintot.  

 

A megújult, világszínvonalú hálózathoz kedvező árú adatforgalom is jár, hiszen a 

modernizációs projekt fő célja épp az volt, hogy minél több hazai felhasználó számára 

legyen elérhető a gondtalan mobilinternetezés. Ennek a törekvésnek megfelelően a 

Matrix 2 vagy afölötti tarifacsomagoknál további 990 forint havidíjért egy második 

eszközre (pl. táblagépre) további 500 MB adatforgalom vásárolható, így nem kell egy 

teljes árú, második, drágább előfizetést igénybe venni. 

 

Dr. Beck György, a Vodafone elnöke elmondta: „Ebben a válságtól terhelt, ráadásul 

folyamatosan változó, alakuló és fejlődő telekommunikációs üzletágban a Vodafone 



stratégiája teljesen világos: a lehető legjobb minőségű és ár-érték arányú szolgáltatást 

nyújtjuk ügyfeleinknek. Egyaránt ezt a célt szolgálják nagyszabású 

hálózatmodernizációnk és kiváló tarifacsomagjaink.”  
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