Akár 100 ezer forint készülék-kedvezményt ad karácsonyra a Vodafone
Budapest, 2020. 12. 01. – A digitális eszközök minden karácsonyi szezonban a legkelendőbb ajándékok közé
tartoznak, azonban a jelenlegi helyzetben még tovább nőtt népszerűségük. Idén még fontosabb, hogy olyan
ajándékot válasszunk, ami segítséget nyújt a hétköznapokban – legyen szó munkáról, tanulásról,
szórakozásról vagy a családdal és barátokkal való kapcsolattartásról. A Vodafone éppen ezért összesen akár
100 000 forint kedvezményt ad okostelefon, TV, laptop vagy tablet vásárlásakor december 1-jétől. A
promócióban résztvevő mobil és vezetékes tarifacsomagokról és az elérhető készülékekről a Vodafone
weboldalán minden információ megtalálható.
A Vodafone idén 25 000 forint kedvezményt ad készülékenként az újonnan kötött vagy 2 évre
meghosszabbított Red Free, Red Infinity World, Red Max* Go Net+ és Go Talk+ csomagokhoz, illetve az új és
meglévő vezetékes internet vagy TV előfizetés mellé. Az engedményeket ügyfelenként legfeljebb 4 db
készülékre – bármilyen okostelefonra, TV-re, laptopra, illetve tabletre – lehet igénybe venni, és a kedvezmény
a készülék előfizetéses alapárából vonódik le. A szolgáltató a kedvezményes ajánlatok kialakításakor egyaránt
gondolt mobil és vezetékes ügyfeleire is.

„Egy új, korszerű okoseszközzel nemcsak a digitális oktatásban és az otthoni munkavégzésben lehetünk
hatékonyabbak, hanem a hobbinkban, szórakozás közben és általában a mindennapi kapcsolattartásban is
sokkal több lehetőség tárul elénk.” – mondta Révész Balázs, a Vodafone Magyarország Lakossági Üzletágért
Felelős Vezérigazgató-helyettese. „A Vodafone számára kiemelten fontos, hogy bármit hozzon is a jövő,

segítsünk kapcsolatban maradni. Folyamatosan fejlődő mobil és vezetékes Gigabit Net hálózatunk is arról
gondoskodik, hogy se útközben, se otthon ne maradjunk le a legfontosabb pillanatokról, és mindig elérhetők
legyünk egy beszélgetésre.”
A szolgáltató említett karácsonyi ajánlata december 1-jétől visszavonásig érhető el, a csomagokkal és
készülékekkel kapcsolatos további részletek pedig a Vodafone weboldalán olvashatók. A készülékkínálatban
többek közt a Xiaomi Redmi Note 9 Pro, a Samsung Galaxy S20 FE és az LG Velvet okostelefonok, a Lenovo
Idepad 5 laptop, illetve a Samsung UE65TU8002 és LG 55UN74003 TV-k érhetők el.

* A Red Max előfizetések esetén csak a hosszabbítás esetén érhetők el a készülék-kedvezmények.
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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 – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott – 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 42 millió ember számára teszi lehetővé
a mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 22 országban működtetünk mobil és
vezetékes hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-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 100 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot.
Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó
irányelveink, valamint a nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk,
hogy az egész társadalom számára lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való
hozzáférést. Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális
irányultságra, nemi identitásra, meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül.
Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-ig 50%-kal csökkentjük
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2025-ig villamosenergiánk 100%-át megújuló forrásokból
fedezzük, 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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