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Kisállat-nyomkövetővel készül az ünnepekre a Vodafone 

Budapest, 2020. 12. 07. – A négylábú családtagok védelmét segíti a Vodafone legújabb innovációja. A vállalat 

idén az ünnepek előtt jeladóval és riasztó funkcióval felszerelt GPS nyomkövetővel bővíti kínálatát, amellyel 

többek között azoknak az ügyfeleknek nyújt segítséget, akiknek a kutyája fél a szilveszteri petárdázástól. A 

nyomkövető nem csak a szökött kisállatok aktuális helyzetét képes meghatározni, de általa többek között egy 

védelmi zóna is kijelölhető, amelynek elhagyása esetén az eszköz valós időben értesíti a gazdát. A Vodafone 

új nyomkövetője az állatok nyakörvére, hámjára erősíthető, de nem csak a kisállattulajdonosok számára jelent 

segítséget: az ügyfelek az eszközt akár a táskájuk, kulcscsomójuk könnyebb megtalálására is felhasználhatják. 

Kisállataink követésére is alkalmas eszközt dob piacra az ünnepek előtt a Vodafone. A nyomkövető 

folyamatosan rögzíti az állat pontos pozícióját, és értesítést küld egy applikáció segítségével az ügyfél 

okostelefonjára, ha a kedvence elhagyja az előre beállított biztonsági zónát. Ha az ünnepi petárdázás és 

tűzijáték megijeszti az állatot és elszökik, az eszközön található SOS gombbal a megtaláló – a beépített 

hangszóró és mikrofon segítségével – akár fel is hívhatja a gazdát és szóban is értesítheti őt a kiskedvenc 

hollétéről. A kisméretű készülék a klasszikus kulcskarikás formán túl, egy szilikon tokban is felhelyezhető a 

kiskedvencek nyakörvére, így az eszköz séta közben is észrevétlen marad számukra, valamint por- és 

cseppállósága miatt az időjárásnak is ellenáll. 

„Az ünnepek alatt a tűzijátékok és petárdák ijesztő hangja miatt sok kutya és egyéb kisállat szökik el, gyakran 

a gazdák erőfeszítései ellenére is. A Vodafone-nál pontosan tudjuk, hogy emiatt a kutyatartók és más 

kisállattulajdonosok számára az ünnepek fokozott óvatosságot igényelnek. Szerettünk volna olyan eszközt 

biztosítani számukra, amely akkor is a segítségükre lehet, ha már megtörtént a baj.  Az új nyomkövetőnk egy 

sokrétű digitális eszköz, ami nem csak a kutyásoknak hasznos, hanem alkalmas arra is, hogy általa az elveszett 

mindennapi tárgyainkat is megtalálhatjuk – mondta Révész Balázs, a Vodafone Magyarország Lakossági 

Szolgáltatások Üzletágának Vezérigazgató-helyettese. 

 

A Vodafone új Blaupunkt Nyomkövető nevű eszköze egyösszegben vagy 12 havi kamatmentes részletre, 

bruttó 23 880 forintos teljes fogyasztói áron, havi 490 forintos árú, 1 éves Lokátor tarifacsomaggal együtt 

megvásárolható december 7-től az üzletekben és a Vodafone webshopján keresztül. 

– vége – 
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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 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ccatherine.steele%40vodafone.com%7C9068481ed3a34a7003a808d87400cb08%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637386894038777457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZJ0%2BNHQihXuzTVyDtXjB0%2B9TLITY8ySTAwOjbkSCbk%3D&reserved=0
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