
 

 

 

Budapest, 2019. december 6.  

Fenntarthatósági okokból felére csökken a Vodafone SIM kártyák 

mérete 

Hitelkártya méretű SIM kártya-tartóit fele akkora formátumra cseréli a Vodafone. Az 

intézkedéssel 50%-kal csökkenti a SIM kártyák előállításához felhasznált műanyag 

mennyiségét. Az újítás része annak a hosszú távú stratégiának, amely a nem alapvető 

műanyagok felhasználását igyekszik minimalizálni a vállalaton belül.  

A Vodafone célul tűzte ki, hogy 2020. áprilisig felére csökkenti a nem alapvető műanyagok 

felhasználását kiskereskedelmi hálózatában valamint irodai telephelyein. A fenntarthatósági 

stratégia része, hogy a SIM kártyákhoz szükséges teljes kártyák méretét felére csökkenti, 

hozzájárulva a kevesebb műanyag felhasználásához. 

Az új SIM kártyák a legtöbb európai országban 2020 elejétől lesznek elérhetők, 2020 végére pedig 

teljesen megszűnik a régi kártya formátum minden országban, ahol jelen van a szolgáltató. Ez a 

kezdeményezés önmagában a Vodafone műanyaghulladékát évente több mint 340 tonnával 

csökkenti, és akár 15 tonna megtakarítást eredményez a gyártás és a szállítás során kibocsátott 

szén-dioxid-mennyiségből egy tonna műanyag esetében, így összességében több mint 5000 

tonnával csökkenti a szén-dioxid kibocsátás mennyiségét évente. 

Műanyag mennyiségének csökkentése az üzletekben is az irodákban 

A Vodafone több országban már meglévő kezdeményezésére építve elkötelezte magát a 

felesleges műanyagok és más egyszer használatos cikkek kiküszöbölése mellett olyan esetekben, 

amelyekben más, alacsonyabb hatású alternatívák állnak rendelkezésre. Ezt a célt 2020 március 

végéig 24 országban tervezi megvalósítani a Vodafone kiskereskedelmi üzleteiben és irodáiban. 

További újítás, hogy a Vodafone világszerte működő 7700 kiskereskedelmi üzlete a továbbiakban 

nem használ eldobható műanyag zacskókat, és elkerüli vagy korlátozza a műanyag alapú 

marketing vagy promóciós anyagok használatát, helyettesítve azokat alacsonyabb környezeti 

hatású alternatívákkal. 

Ezek a kezdeményezések összhangban állnak a Vodafone céljával, amely szerint 2025-ig 1 milliárd 

ember életét szeretné jobbá tenni környezeti hatásának felére csökkentésével. A Vodafone ezen 

kötelezettségvállalása magában foglalja a vállalat szén-dioxid-lábnyomának felére csökkentését, 

valamint a villamos energia teljesen egészében megújuló forrásokból történő vásárlását 2025-ig. 

Mindemellett a szolgáltató azt is vállalja, hogy hálózati hulladékának 100%-át újrafelhasználja, 

újraértékesíti vagy újrahasznosítja, és segíti meghosszabbítani ügyfeleinek a már meglévő 

eszközeik élettartamát. 



 

 

 

 

 

 

 

A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal 

rendelkezünk a konnektivitás, a konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil 

pénzügyi szolgáltatások és a digitális átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.  

A Vodafone Csoport 24 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ban rendelkezik partnerhálózattal, 

valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. június 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 640 millió 

mobil-, illetve 21 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 14 millió TV ügyféllel 

rendelkezik, beleértve 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. 

További információ: 
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