
 

Budapest, 2015. március 17. 

Szabad internet a Vodafone-nál! 

 
A Vodafone feloldja a VoIP szolgáltatások korlátozását  

Április elsejétől a Vodafone Magyarország minden jelenleg forgalmazott, mobilinternet hozzáférést is 

tartalmazó lakossági előfizetéses csomagjában szabadon, korlátozás nélkül lehet használni VoIP, azaz 

internet protokoll alapú hang- és üzenetküldő alkalmazásokat a Vodafone 98,4%-os lefedettségű mobil 

szélessávú hálózatán, jelentette be Diego Massidda vezérigazgató. 

A bejelentés a jelenlegi lakossági Go, Go+, valamint a Red csomagok előfizetőire, a MobilNet (Basic, M, L, 

XL) mobilinternetes adatcsomagok felhasználóira és az Üzleti Red, a Vállalkozói Fix és Osztható csomagok 

előfizetőire vonatkozik. 

Magyarországon a Vodafone vezette be elsőként a korlátlan hívás és SMS küldés lehetőségét, 

emlékeztetett Massidda. Mint mondta, a Vodafone most Magyarországon szintén az elsők között vezeti ki 

a VoIP korlátozást és teszi szabadon használhatóvá az internet alapú hanghívást illetve chat szolgáltatást 

kínáló alkalmazásokat.  

A mobilinternet és az okostelefonok elterjedésével az internet alapú hanghívások, illetve chat 

szolgáltatások egyre népszerűbbek és a megbízható, nagy kapacitással és országos lefedettséggel 

rendelkező szélessávú mobiladat hálózatunk magas színvonalú ügyfélélményt tesz lehetővé a VOIP 

szolgáltatások használata esetén, mondta Diego Massidda. 

A Vodafone előfizetőinek mindezek mellett a rendelkezésükre áll a Vodafone saját, Vodafone Message+ 

nevű üzenetküldő alkalmazása is. A 2.3 vagy ennél frissebb verziójú Android operációs 

rendszeren elérhető Message+ alkalmazás képes a csoportos kommunikációra, a fényképek, zenék, 

videók, illetve földrajzi koordináták megosztására is. A Vodafone Message+ segítségével az üzenetek akkor 

is továbbításra kerülnek, ha partner nem Vodafone felhasználó, illetve ha épp nem érhető el. Az 

alkalmazás letölthető a Google Play alkalmazásboltból. 
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A Vodafone-ról 

http://www.vodafone.hu/lakossagi/telefonok-tarifak/szolgaltatasok/mobilvasarlas/vodafone-message-plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.messaging&hl=hu


 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és 

további 54 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes 

és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 


