Budapest, 2020. június 29.

Bővül a Vodafone Magyarország 5G hálózata
A Vodafone Magyarország idén is folytatja az 5G hálózati lefedettségének a bővítését:
Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül
folytatódik a bázisállomások 5G fejlesztése. Ezzel a Vodafone 5G állomásainak száma
országosan közel 300-ra nő, melynek köszönhetően már több százezren tapasztalhatják
meg az újgenerációs mobilhálózat képességeit. A szolgáltató ezzel újabb jelentős lépést
tesz annak érdekében, hogy Magyarország a digitális Európa élvonalába tartozzon.
A Vodafone Magyarország a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként indította el 2019-ben élő,
mindenki számára elérhető kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában a 2016ban vásárolt 3500MHzes frekvenciakészletének köszönhetően. A tavalyi év során a szolgáltató
több tesztet is bemutatott ennek segítségével az újgenerációs hálózat kiemelkedő sebességét és
minimális késleltetési idejét demonstrálva, többek között a ZalaZone tesztpályán és budapesti
Vodafone székházánál egy távolról, 5G kapcsolaton keresztül irányítható személyautó
segítségével.
2020 áprilisában a Vodafone Magyarország további frekvenciákat szerzett 5G mobilszolgáltatásai
számára az NMHH által lebonyolított frekvencia aukción. Az újonnan megszerzett
frekvenciasávokkal, amelyek alkalmasak a sebesség, a kapacitás és a lefedettség növelésére, a
szolgáltató jó helyzetbe került ahhoz, hogy tömegesen biztosíthassa a hazai vállalkozásoknak és
a lakosságnak a legújabb technológia által nyújtott lehetőségeket.
Az 5G hálózat fejlesztése és kiépítése idén is folytatódik: a szolgáltató 5G technológiát biztosít
Budapesten és környékén, nagyobb megyeszékhelyeken illetve a Balaton körül is.
A mostani fejlesztésben az alábbi megyeszékhelyek érintettek, az állomások jellemzően a
belváros frekventált részein, illetve egyetemek környékén helyezkednek majd el:
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Az 5G fejlesztések nagy részét Budapesten és környékén, több országos jelentőségű
intézményben végzik az év során.
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A hálózatfejlesztések a nyári szezon közeledtével a balatoni régióban is elkezdődnek, a szolgáltató
a tó körül teljes egészében bővíti 4G hálózati kapacitásait, illetve a Balaton két „fővárosában”
elindul az 5G szolgáltatás. Balatonfüreden és Siófokon várhatóan nyár második felére lesz elérhető
a szupergyors sebességű mobilhálózat az ügyfelek számára.
„A Vodafone Magyarországnak kiemelten fontos a balatoni régió, az utóbbi években folyamatosan
fejlesztettük hálózatunkat a térségben, melynek köszönhetően a tó mentén mindenhol
elérhetővé vált 4G+ szolgáltatásunk. A balatoni régió és a Vodafone közös története most tovább
folytatódik, hiszen ismét fejlesztjük a 4G kapacitásokat és várhatóan augusztustól már
Balatonfüreden és Siófokon is elérhetővé válnak az 5G kínálta lehetőségek, ezzel is segítve a
belföldi turizmus élénkülését és a helyi vállalkozások működését.” – mondta el Dr. Budai J. Gergő,
a Vodafone Magyarország Igazgatóságának alelnöke.
Az 5G hálózat csak az arra alkalmas mobileszközzel és tarifával érhető el. A Vodafone
portfóliójában jelenleg hat 5G képes készülék kapható: a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G DS,
Samsung Galaxy S20+ 5G DS, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Huawei P40 Pro 5G Dual SIM, OnePlus
8 Pro 5G Dual SIM és a Xiaomi Mi 10 5G. További készülékekkel a szolgáltató folyamatosan frissíti
5G képes portfolióját.
További információk:
Dénes Attila
Vodafone Magyarország
+36 70 336 8306
sajto@vodafone.com

Halmosi Imola
HPS Communication
+36 30 894 12 99
halmosi.imola@hps.hu

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 22 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal,
valamint 17 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2020. március 31-i állapot szerint a Vodafone Csoportnak 362
millió ügyfele van, köztük Európában 115 mobil-, 25 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyfél,
valamint 22 millió TV ügyfél és további 168 millió mobil ügyfele van Afrikában. 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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