Budapest, 2018. november 15.

A Vodafone 1+1 ünnepi készülékkedvezménnyel kedveskedik a családoknak
A karácsony akkor teljes, ha együtt a család, és mindenki részesülhet az ünnepi
hangulatból. A Vodafone Magyarország ezért idén egyedi készülékkedvezménnyel
egészíti ki Family ajánlatát, hozzájárulva ahhoz, hogy a családtagok bármikor elérhessék
egymást, megoszthassák élményeiket. A szolgáltató 1+1 ünnepi készülékajánlatának
köszönhetően új készülék vásárlása esetén az újonnan szerződő és a meglévő Vodafone
Family ügyfelek jelentős családi kedvezményben részesülnek, amellyel a második
készülék már akár 1 Ft-ért bekerülhet a karácsonyfa alá.
A Vodafone Family ajánlat célja, hogy elérhető áron biztosítsa a mobilkommunikáció lehetőségét
a családoknak, hiszen a karácsony attól lesz teljes, ha együtt élhetik át, és annak minden pillanatát
megoszthatják egymással a családtagok.
Az ünnepek alkalmából Vodafone Family-vel a családok november 12-től bármely két
mobilkészülék vásárlása esetén a második, alacsonyabb árú készülékhez az összesen 42.000 Ft
azonnali kedvezménynek köszönhetően akár már 1 Ft-os áron is hozzájuthatnak. Ez azt jelenti,
hogy például Huawei Mate 20 Lite típusú okostelefon vásárlása esetén a Family ügyfeleket a
szolgáltató meglepi például egy Huawei Y6 (2018) készülékkel. A kedvezmény azonos
ügyfélszámon legalább 2 készülékes előfizetés egyidejű vásárlása esetén, 2 éves hűségidejű Go M,
L vagy Red tarifákkal vehető igénybe, legfeljebb a vételár erejéig, esetenként mobil előleggel.
Mindezen felül a Vodafone Family ajánlat kedvezményrendszerének köszönhetően három Red
tarifát karácsonykor is akár 26% havidíjkedvezménnyel kaphatnak meg az ügyfelek, a negyedik,
legmagasabb havidíjú családi előfizetésre pedig további havidíjkedvezményeket biztosít a
szolgáltató.
„Büszke vagyok rá, hogy a Vodafone karácsonykor is a családok mellett áll, és teljes körű,
pénztárcabarát megoldásokat kínál a legfiatalabb és legidősebb családtagok számára egyaránt” –
mondta el Carra Anita, a Vodafone lakossági szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.
– „Az ünnepek közeledtével most is igyekszünk megkönnyíteni a Vodafone-os családok
mindennapjait azzal, hogy jelentős kedvezménnyel juthatnak új készülékhez, ezzel is kifejezve,
hogy fontosak nekünk, törődünk velük.”
A Family ajánlat, valamint az idén debütáló, hozzá kapcsolódó legújabb okos megoldások is
kiemelt figyelmet fordítanak a családok igényeire: a nyáron bemutatott Kid Gyerekóra és Kid
Mobilirányító a digitális korszak sajátosságaihoz illeszkedve igyekeznek hozzájárulni a szülők és
gyermekek biztonságérzetéhez. A Kid Gyerekóra a hozzá tartozó Kid Gyerekóra tarifával továbbra
is 1 Ft-ért, Vodafone Family csomagban 1000 Ft családi havidíj-kedvezménnyel 1990 Ft-os
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havidíjért elvihető, 2 éves szerződéssel, e-Packkel, 2-6. havidíjas előfizetésként, azonos
ügyfélszámon, esetenként mobil előleggel.
A Vodafone Family ajánlatról bővebb információ érhető el a Vodafone Magyarország honlapján.
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A Vodafone-ról
A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt,
beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen
mobilszolgáltatásaival, és további 44-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 18 piacon kínál vezetékes
szolgáltatásokat. 2018. szeptember 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 531,9 millió mobil-, illetve 20,4 millió
vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone
vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. 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.
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