
 

 

 

Budapest, 2015. május 28. 

Vodafone Red Mozi: gazdag kínálat gyermeknapra 

Igazi családi kikapcsolódást kínáló filmekkel készül a közelgő gyermeknapra a Vodafone Red Mozi. A Red 

előfizetők számára május végéig még díjmentesen kipróbálható Red Mozi több ezer órás kínálatában 

számos hazai és külföldi, a gyermekek által is kedvelt film található meg. 

A május végéig tartó kipróbálási időszakot követően júniustól a Red Mozi szolgáltatás havi 1990 Ft-ba 

kerül és immár nem csak a Red és Red EU előfizetők élvezhetik, hanem a MobilNet ügyfelek is. A Red Mozi 

hűségidő nélkül rendelhető meg és a Vodafone minden előfizetőnek a tarifacsomagban foglalt 

adatkereten túl 1GB PluszAdat-ot is ad. A Red Mozi előfizetőinek az első havi díjat a Vodafone elengedi, így 

egy hónapig ők is díjmentesen ismerkedhetnek a szolgáltatással. A Red EU Extra csomag a továbbiakban is 

előfizetésdíj nélkül tartalmazza a Red Mozi szolgáltatást. 

A gyermeknapon valamennyi Red előfizető díjmentesen nézheti a Red Mozi legtöbb filmjét és sorozatát 

és találhat akár a legkisebbek számára is tartalmas szórakozást kínáló alkotásokat: A kék elefánt és a 

Dumbo is egy-egy kis ormányos kalandos felnőtté válását mutatja be. Igazi gyermek-klasszikusok közül is 

lehet válogatni, elérhető a Toy Story mindhárom része, a Szörny Rt, a világ talán legjobb séfjét bemutató 

L’ecsó, vagy az Oroszlánkirály. A gyermeknapi kínálatot gazdagítják a Nickelodeon rendkívül népszerű 

sorozatai: a SpongyaBob, a Kung-fu panda, vagy a Madagaszkár pingvinjei, illetve olyan hazai örökzöldek, 

mint a Vuk, a Süsü, a sárkány, A nagy ho-ho-horgász, a Frakk, a macskák réme, a Tenkes kapitánya, a 

Tüskevár, vagy a Kukori és kotkoda.  

A  legkisebbek mellet a fiatalok biztosan örömmel nézik a Red Mozi kínálatából az olyan nagysikerű 

romantikus-fantasztikus regények megfilmesített változatait, mint amilyen a Beautiful Creatures 

(Lenyűgöző teremtmények), vagy A burok című film. 

Közös családi mozi élmény lehet újranézni gyermekkori kedvenceinket, a Mary Poppinst, A karate kölyköt, 

az Úton hazafelé első és második részét, a Jumanjit, vagy a Nicsak, ki beszél filmeket. Az örök 

gyermeklelkű felnőtteket egyebek mellett a 2003-as Pán Péter várja a Red Mozi kínálatában, ha pedig 

valaki csak most fontolgatja a gyermekvállalást, jól szórakozhat majd a Timothy Green különös élete című 

filmen. 

A Red Mozi kínálata hetente legalább egy Red Premier filmmel gazdagodik. A gyerekfilmek mellett az 

eheti premier kimondottan a felnőtteknek szól, az Országúti bosszú (The Rover) Guy Pearce-szel a 

főszerepben ugyanis kimondottan csak 16 éven felülieknek ajánlott. A  Premier filmek egy hétig külön díj 

nélkül nézhetőek meg, ezért érdemes beállítani az alkalmazáson belül a Red Premier értesítőt, hogy senki 

ne maradjon le az újdonságokról. 



 

 

A Red Mozit akár öt különböző eszközzel is lehet használni, s ezek közül kettőn akár párhuzamosan is 

mehet bármely tartalom lejátszása, vagyis akár nem kizárt, hogy a család tagjai egy időben két filmet, vagy 

sorozat epizódot is nézzenek. 

A családi szórakozás biztonsága érdekében természetesen a szülők korlátozhatják, hogy a gyermekeik a 

kínálatból mit nézhetnek meg. A jelszóval védett gyermekzár az előfizetéshez tartozó okostelefonon 

állítható be és néhány kattintással biztosítja, hogy a gyermekek csak az életkoruknak megfelelő filmeket 

nézhessék meg.  

A Vodafone Red Mozi mobil alkalmazás Android és iOS eszközökre tölthető le, sőt, a piacon egyedülálló 

módon számítógéppel a www.redmozi.hu címen is elérhető.  

Letölthető képek a Red Mozi alkalmazásról. 
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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. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.vodafone.redmozi
https://itunes.apple.com/app/id945111943
http://www.redmozi.hu/
https://picasaweb.google.com/vodafone70/RedMozi

