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100 GB adat Valentin-napra a Vodafone-tól 

A Vodafone ezzel az akcióval elsősorban azoknak kíván kedveskedni, akik párjuktól távol 

töltik a Valentin-napot. A kommunikáció megkönnyítésére 100 gigabájt adatkeretet 

biztosít 3 napon át ügyfelei számára a szolgáltató. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megajándékozza ügyfeleit a Vodafone. A Valentin-napi 

adaton felül, hazai adatkeretet és hazai percdíjat biztosít a telekommunikációs vállalat minden 

olyan RED Infinity csomaggal rendelkező ügyfelének, aki külföldről Magyarországra indít hívást, 

vagy küld SMS-t. Újdonságként az idei repertoár kibővült 10 ingyenesen elérhető filmmel is, 

melyek a jelenlegi UPC-s ügyfelek számára lesznek elérhetőek a UPC filmtárban. 

100 GB díjmentes adat 3 napra  

A Vodafone ügyfelei február 3. és 29. között tudják aktiválni a 100 gigabájt szabadon 

felhasználható adatot a My Vodafone applikációban. Az adatmennyiség az aktiválást követő három 

napig felhasználható, minden lakossági és flotta, aktív, hangalapú, mobil havidíjas és felöltőkártyás 

ügyfél számára. 

100% Világ Napijegy 

A február további előnyöket is tartogat a Vodafone RED Infinity ügyfelek számára. A 100% Világ 

Napijegy kedvezmény szintén a My Vodafone alkalmazásban érhető el, február 3. és 29. között. A 

jegy aktiválásával, hazai percdíjakon indítható hívás és küldhető SMS Magyarországra, illetve a 

hazai adatkeret használható Amerika, Ázsia/Kelet Európa és Afrika megjelölt partnerhálózatain. A 

kedvezmény az aktiválás napjától február végéig élvezhető. 

„Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre nő a lakosság adatigénye: tavaly például több mint 

másfélszeresére ugrott 2018-hoz képest az átlagos heti adatfogyasztás. Telekommunikációs 

szolgáltatóként az extra adatkeret az egyik legjobb ajándék, amit adhatunk ügyfeleinknek. 

Örömünkre szolgál, ha a szolgáltatásaink segítségével sikerül legalább virtuálisan közelebb hozni 

azokat a családtagokat, párokat, szerelmeseket, akik egymástól távol kényszerülnek tölteni a 

Valentin-napot – mondta el Révész Balázs, a Vodafone Magyarország Lakossági Szolgáltatások 

Üzletágának Vezérigazgató-helyettese.  

  

https://www.vodafone.hu/szolgaltatasok/roaming/vilag-napijegy
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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-ben rendelkezik partnerhálózattal, 

valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 625 

millió mobil-, illetve 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 22 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. 
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