Budapest, 2015. július 13.

Ezüstérem és hasznos tapasztalatok a Vodafone Kupán – A világbajnokságon is a csapat
kommunikációs partnere a Vodafone
„Az előttünk álló kazanyi vizes világbajnokságon sem kell változtatniuk mobilinternetezési
szokásaikon a vízilabda-válogatott tagjainak, hiszen a Vodafone az egész csapatot ellátja
mobilinternet-kapcsolattal, így Kazanyban is roaming költségek nélkül tudnak majd internetezni”
– jelentette be Diego Massidda, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.
Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke elmondta, hogy a Vodafone Kupa után Kazanyban,
ismerve a játékosok képességeit, nem is lehet más a cél a férfiválogatott számára, mint a világbajnoki cím
megvédése, a női válogatott számára pedig a döntőbe jutás, és ott természetesen a jobbik helyezés elérése.
Hozzátette, a Magyar Vízilabda Szövetséget 2007 óta támogató Vodafone a mobilinternethez való
hozzáférés biztosításával nem csupán a játékosok kikapcsolódásához járul hozzá, hanem nagymértékben
segíti az edzői stábok munkáját is.
„A Vodafone Magyarország az elmúlt években folyamatosan azon dolgozik, hogy lakossági és vállalati
ügyfelei a világ egyre több részén az itthon megszokott módon használhassák mobileszközeiket” –
emlékeztetett Király István, a Vodafone Magyarország Vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgatóhelyettese.
A lakossági és üzleti Red EU Roaming csomagok felhasználói számára a Vodafone a korlátlan belföldi
beszélgetést és korlátlan hazatelefonálási lehetőséget nyújt az Európai Unióból, valamint Izlandról,
Liechtensteinből, Norvégiából, Svájcból és Törökországból – emellett a Red EU Roaming ügyfelek az
érintett országokban a belföldi adatkeretükkel használhatják a mobilinternet-hálózatokat.
Az Európai Napijegy vásárlói napi 990 forintos áron szintén a hazai feltételekkel használhatják a
mobiltelefonjukat. Afrika, Amerika és Ázsia több országában pedig – az idén tavasszal bevezetett Világ
Napijeggyel – szintén ugyanúgy lehet használni a mobilokat, mint Magyarországon.
A Vodafone a feltöltő kártyával külföldre indulóknak a díjmentes „Európa hazai áron” opció választását
ajánlja, mivel így 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. Szintén a

feltöltő kártyás utazók kényelmét szolgálja az „Európa adat napijegy”, amellyel az ügyfelek napi 100 MB
adatforgalmi keretet kapnak napi 990 forintért.
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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.

