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Mától kapható az iPhone 5 a Vodafone-nál
A legújabb iPhone-ra szeptember 21-től regisztrálhattak elő az ügyfelek az
iphone.vodafone.hu oldalon, ma pedig már kézbe is foghatják azt. 15 órától az ország
számos Vodafone üzletében megvásárolható az iPhone 5, a Vodafone Smart Store pedig
ma egészen éjfélig várja az érdeklődőket.
A 16 GB-os iPhone 5 már 39 990, míg a 32 GB-os modell 79 990 forintért
megvásárolható. Az iPhone 4S 16, és az iPhone 4 8 GB-os verziója pedig még ennél is
olcsóbban,előbbi 29 990 forinttól, utóbbi már 990 forinttól az ügyfeleké lehet.
A minden tekintetben újratervezett iPhone 5 a valaha volt legvékonyabb és legkönnyebb
iPhone. 4 hüvelykes káprázatos Retina kijelzővel, fantasztikusan gyors Apple A6
processzoral és WiFi technológiával, illetve még hosszabb készenléti idővel várja a
vásárlókat. A készülék a világ legmodernebb mobil operációs rendszerével, a több mint
200 új funkciót magában rejtő iOS 6-al kerül a boltokba. Ilyen például az Apple saját,
hangos navigációt is alkalmazó térképalkalmazása, a Maps, a Facebook-integráció, a
Passbook valamint a még többre képes és új nyelveket is ismerő Siri.
„Egy okostelefonos felhasználónak két dologra van a leginkább szüksége: egy
villámgyors és nagy lefedettségű mobilhálózatra, valamint egy olyan tarifára, amely
szabadon engedi kibontakozni készüléke minden képességét. Tavasszal befejezett
nagyszabású hálózatmodernizációnk óta hazánk több mint 9,5 millió lakosa fér hozzá a
minden igényt kielégítően gyors, 21 mbit/sec sebességű mobilinternethez, míg százegy
településen ehhez képest is kétszeres, 42 megabites tempó használható ki. Ma pedig az
iPhone 5-tel párhuzamosan útjára indítjuk Vodafone RED Standard és Vodafone RED
Super szolgáltatáscsomagjainkat, amelyek korlátlan belföldi beszélgetéssel és
üzenetküldéssel, valamint akár 4 GB-nyi mobilinternetes adatforgalommal a legjobb
választást nyújtják az okostelefonok tulajdonosai számára!”– mondta el Diego Massidda,
a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.
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