Budapest, 2021. április 7.

Normál nyitvatartással és szolgáltatásokkal, biztonsági létszámkorlátozással
várják az ügyfeleket a Vodafone üzletei
Továbbá az új szabályok életbe lépésével a szolgáltató valós idejű látogatószámláló
megoldással kívánja segíteni vállalati ügyfeleit
A vonatkozó kormányrendelet értelmében a Vodafone Magyarország üzletei április 7-től teljes
nyitvatartási időben, a korlátozások előtti tevékenységi körrel és szolgáltatásokkal működnek. Az
üzletekben létszámkorlátozás lép életbe, melynek értelmében 10 négyzetméterenként csak egy
vevő tartózkodhat.
Az üzletekre vonatkozó, újonnan életbe lépő szabályok kapcsán a szolgáltató vállalati
ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani innovatív létszámfelügyeleti és vásárlóirányító IoT
megoldásaival. A megoldások alkalmasak többek között a valós idejű forgalom figyelésére, és
egyértelmű, a belépést megengedő, vagy tiltó vásárlói utasítások megjelenítésére az üzlet
bejáratánál.
A nemrég kihirdetett kormányrendelet értelmében a Vodafone Magyarország üzletei április 7-től teljes
nyitvatartási időben, a korlátozások előtti tevékenységi körrel és szolgáltatásokkal működnek. A
plázákban található üzletek így 21 óráig, míg az egyéb, kisebb üzletek jellemzően 17 óráig tartanak nyitva.
Az üzletek nyitvatartásáról itt érhető el bővebb információ.
Szintén április 7-től az üzletekben létszámkorlátozás lép életbe, melynek értelmében 10
négyzetméterenként csak egy vevő tartózkodhat. Fontos információ továbbá, hogy a maximum létszámba
nem tartoznak bele a 14. életévüket be nem töltött kiskorú, illetve a 65. életévét meghaladott személy
segítője és a fogyatékossággal élő személy segítője. Bár a Vodafone Magyarország minden tőle telhetőt
megtesz az üzletekbe betérő ügyfelek biztonságának és egészségének megőrzése érdekében, a
szolgáltató általános ügyintézésre, például számlabefizetésre és vásárlásra továbbra is a My Vodafone
applikációt vagy a webes felületet javasolja.
Az üzletek működésével kapcsolatos, újonnan életbe lépő szabályok betartásában kíván segítséget
nyújtani a vállalkozásoknak a Vodafone Magyarország innovatív látogató létszámfelügyeleti és
vásárlóirányító IoT megoldásaival. A valós idejű vásárlóirányitó rendszer használatával az üzletekben
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dolgozók és vásárlók is a törvényi szabályozásnak megfelelő maximális létszám beállításával biztonságos
távolságra lehetnek egymástól. A Vodafone megoldásaival egy hatékony, gyorsan telepíthető,
megbízható, és egyszerűen kezelhető rendszer építhető ki, mely alkalmas a valós idejű forgalom
figyelésére, és egyértelmű, a belépést megengedő, vagy tiltó vásárlói utasítások megjelenítésére az üzlet
bejáratánál.
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A Vodafone-ról
A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő érdekében.
Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk véghez
társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, és létfontosságú
szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok
üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy.
A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati szolgáltatója.
Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a mobilfizetésekhez és a
pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48
országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. december 31-i állapot szerint több mint 300 millió mobilügyfelünk van,
köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 118 millió
IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot.
Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, fogyatékosságtól, kortól, szexuális
irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és vallástól függetlenül. A sokféleség és befogadás
iránti elkötelezettségünk központi eleme működésünknek, a nők és általában a társadalom megerősítéséért végzett
munkánknak, továbbá az oktatáshoz és a digitális készségekhez való hozzáférés javításáért tett erőfeszítéseinknek.
Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2021-ig Európában villamos energiánk 100%-át megújuló
forrásokból fedezzük, 2025-ig pedig a világ többi részén is elérjük ezt a célt. 2025-re továbbá a szükségtelenné váló hálózati
berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk.
További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn oldalunkat itt.
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