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Már 35 külföldi országban netezhetnek 4G-n a Vodafone hazai ügyfelei
A legfrissebb adatok szerint a Vodafone Magyarország külföldre látogató ügyfelei közül már
minden harmadik használ 4G roamingot is, jelentette be a szolgáltató csütörtökön. A 4G-s partner
országok száma folyamatosan nő, jelenleg a Vodafone Magyarország ügyfelei már 35 országban,
köztük a nyári szabadságok és az üzleti utak alatt a legtöbbször látogatott régiókban is élvezhetik
a legkorszerűbb mobilinternetes szolgáltatást, a 4G-t.
A Vodafone Magyarország április elején megújított Red szolgáltatáscsomagjai, az új lakossági és üzleti Red
EU csomagok ügyfelei az Európai Unió bármely országában tartózkodva ugyanúgy használhatják
telefonjukat, mintha otthon lennének, azaz utazásaik során egyáltalán nem kell változtatniuk telefonálási
vagy mobilinternetes szokásaikon.
A Red EU roaming csomagok 9990 Ft-tól érhetőek el. A belföldi korlátlan hívás és üzenetküldés mellett
az előfizetők a Red EU Roaming szolgáltatással a hazai adatkeretüket használhatják külföldön és az
Európai Unióból valamint Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Svájcból és Törökországból korlátlanul
telefonálhatnak, vagy küldhetnek üzenetet hazai normáldíjas számokra.
A Vodafone ügyfeleinek továbbra is rendelkezésükre áll a roppant népszerű Európa Napijegy, és áprilistól
a Vodafone a minden előfizetéses ügyfele számára elérhető a Világ Napijegy, amellyel Afrika, Amerika és
Ázsia több országából is hazai perc- és SMS-díjjal lehet hazatelefonálni, vagy üzenni és a hazai adatkerettel
lehet internetezni.
A Világ Napijegy használata Afrikában (Dél-afrikai Köztársaság; Egyiptom; Ghána, Katar,) és Amerikában
(Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) egyaránt napi 1990 Ft-ba kerül, míg Ázsiában (Ausztrália, Dél-Korea,

Fülöp-szigetek, Hongkong, India, Indonézia, Japán, Kambodzsa, Kína, Malajzia, Srí Lanka, Szingapúr, Tajvan,
Thaiföld, Új-Zéland) napi 2990 Ft-ba.
A Vodafone Magyarország feltöltőkártyát használó ügyfelei a díjmentes „Európa hazai áron” opcióval
szintén 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. A napi 990 Ft-ért megvásárolható
„Európa adat napijeggyel” pedig a feltöltőkártyás ügyfelek napi 100 MB adatforgalmi keretet
használhatnak fel ezekben az országokban.
Azok az országok, ahol már jelenleg is elérik a Vodafone ügyfelei a 4G szolgáltatást:


Ausztria



Azerbajdzsán



Csehország



Dél-Afrikai Köztársaság



Dél-Korea



Egyesült Királyság



Észtország



Finnország



Franciaország



Görögország



Hollandia



Horvátország



Indonézia



Írország



Izland



Izrael



Kambodzsa



Kanada



Katar



Lengyelország



Lettország



Litvánia



Macedónia



Németország



Norvégia



Olaszország



Oroszország



Portugália



Románia



Spanyolország



Svájc



Svédország



Szingapúr



Tajvan



Új-Zéland

A Vodafone Magyarország ügyfelei összességében több mint 200 országban tudják használni
mobiltelefonjukat.
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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.

