
  

 

Sajtóközlemény 

Budapest, 2015. április 30. 

 

Vodafone: feltöltő kártyával is hazai áron Európában 

 

A Vodafone folytatja a roaming díjak megszűntetését és így május elsejétől már a feltöltő 

kártyás ügyfelei is a hazai árakon használhatják telefonjukat az Európai Unió és több más 

európai ország területén – jelentette be Alexandre Froment-Curtil, a Vodafone 

Magyarország lakossági szolgáltatások üzletág vezérigazgató-helyettese. 

Április elseje óta az új Vodafone Red EU csomagok ügyfelei az Unióban valamint Izlandon, 

Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és Törökországban minden további költség nélkül pontosan 

ugyanúgy használhatják telefonjukat, mint itthon.   

 

A Red EU Roaming szolgáltatással egy időben a Vodafone bevezette Világ Napijegyet most pedig a feltöltő 

kártyát használó ügyfeleinek is lehetővé teszi, hogy a hazai árakon telefonáljanak az Unióban valamint 

Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és Törökországban. 

 
Hívás, SMS hazai áron 

 

A Vodafone Magyarország által május elsejével bevezetett díjmentes „Európa hazai áron” opcióval a 

feltöltő kártyás ügyfelek is a hazai perc és SMS alapdíjakkal telefonálhatnak, vagy küldhetnek haza 

üzenetet az EU tagállamokból, valamint Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Svájcból és 

Törökországból. Az opcióval természetesen a hívásfogadás ingyenes ezekben az országokban. 

 

 

 

Az ingyenes „Európa hazai áron” opciót egyszer kell megrendelni az ügyfélnek és lemondásig érvényes 

és természetesen az opció választásával a hívásfogadás is díjmentessé válik. 

 

A szolgáltatás megrendelhető az online ügyfélszolgálaton, vagy SMS-ben a 1270-es számon a EUHAZAI 



üzenet elküldésével. 

 

Adat forgalom napijeggyel 

 

Az „Európa hazai áron” opció bevezetésével párhuzamosan a Vodafone a feltöltő kártyás ügyfelek 

számára bevezeti az „Európa adat napijegyet”, mellyel ügyfelei napi 100 MB adatforgalmi keretet 

kapnak napi 990Ft-ért. A keret a  megrendelés napján magyarországi idő szerint éjfélig használható fel, 

lemondani nem kell, éjfél után ugyanis automatikusan deaktiválódik. Az „„Európa adat napijegy” 

érvényes az  Európai Unió összes országában, továbbá Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban 

és  Törökországban. 

 

A napijegyet az Európa hazai áron opcióhoz hasonlóan az online ügyfélszolgálaton, vagy SMS –ben a 

1270-es számon lehet megrendelni az „ ADATNAPI” üzenettel. 

 

A Vodafone feltöltő kártyás ügyfelei természetesen egyszerre is igénybe vehetik az Európa hazai áron 

opciót és az Európa adat napijegyet.  
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A Vodafone-ról 

 

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

további 55 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. 

 

 

 


