
 

 
 

Budapest, 2015. július 7. 

Red Mozi: Megérkezett Liza, a rókatündér 

Igazi különlegesség kerül július második hetében a Vodafone Red Mozi kínálatába, az első hazai 

premierfilm, az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar alkotása: Ujj Mészáros Károly filmje a 

Liza, a Rókatündér. 

A Lizát a hazai és a külföldi közönség is szerette, a mozikban több mint 100 ezren látták már és a 

fekete komédiát a nézők mellett a kritikusok is díjazták Portugáliában, Hollandiában és 

Belgiumban és legutóbb az újvidéki fesztiválon, a brazil Fantaspoa nemzetközi filmfesztiválon 

pedig a főszeplő Balsai Mónika kapta a legjobb színésznő díját. A történet főhőse Liza, aki 

kétségbeesve keresi a szerelmet, de ha egy férfi megkívánja, halállal lakol érte. Ezért Liza 

mindent megtesz, hogy legyőzze az átkot és megálljt parancsoljon a 

szerencsétlenségsorozatnak. A helyszín a hatvanas évek alternatív Budapestje, a film szereplői 

pedig mind mintha Wes Anderson köpenyegéből bújtak volna ki.  

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

mehet bármely tartalom lejátszása, így újranézhető például a hatalmas hazai közönségsiker, a 

Csak szex és más semmi, a Coming Out, vagy a Kaméleon is.  

A számtalan egyéb film és sorozat mellett hazai klasszikusokkal is találkozhatunk Red Mozi 

kínálatában, így bármikor megnézhető az Indul a bakterház, de a nyári szünetben elkerülhetnek 

kötelező olvasmányok filmváltozatai is, mint  A koppányi aga testamentuma, a Bánk bán, vagy az 

Ábel a rengetegben. 

A  Red Premier filmek – mint ezen a héten a Liza, a Rókatündér - 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 Mozi szolgáltatás a Red Extra EU ügyfelek számára díjmentesen érhető el, a többi Red 

szolgáltatáscsomag, illetve a MobilNet csomagok mellé pedig havi 1990 Ft-os díjon lehet 

megrendelni, hűségidő nélkül. Az előfizetési díjat az első hónapban a Vodafone elengedi és 

minden hónapban 1GB extra adatot is ad a Red Mozit megrendelőknek.  

A Vodafone Red Mozi mobil alkalmazás Android és iOS eszközökre tölthető le és elérhető 

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


számítógéppel is a www.redmozi.hu címen.  

A következő Red Premier a Szupercella című film lesz, Arnold Schwarzenegger, Sylvester 

Stallone és többek között 50 Cent közreműködésével. 

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. 

 

http://www.redmozi.hu/
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

