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Budapest, 2013. október 31. 

Seregnyi új készülékkel erősít a Vodafone karácsonyra 

 

Egy hete debütált a Vodafone kínálatában az új iPhone5S és 5C, amelyből a rendkívül nagy 

érdeklődés ellenére a Vodafone-nál még mindig vannak elérhető készletek. Azonban az iPhone-

ok mellett számos más újdonsággal is gyarapodott az elmúlt időszakban a Vodafone készülék 

kínálata. A közel 50 elemből álló telefon, tablet portfólióban mindenki megtalálja az igényeinek 

megfelelőt, legyen az csúcskategóriás okostelefon, vagy klasszikus mobiltelefon.  

 

A mostani újdonságok között Sony, LG, Samsung és Nokia készülékek egyaránt megtalálhatóak. 

 

Az új telefonokat az október elején megújított, minden korábbinál átláthatóbb tarifacsomagokkal, 

így a Magyarországon elsőként már havi 10 ezer Ft alatt korlátlan belföldi hívást és SMS-küldést 

nyújtó Red Basic szolgáltatáscsomaggal; valamint a még nagyobb adatforgalmi keretet 

tartalmazó Red Plus-szal; az egyebek mellett hálózaton belüli korlátlanságot kínáló Go+ és a 

belépő szintű Go csomagokkal, illetve feltöltőkártyás konstrukcióban is meg lehet vásárolni. 

 

A Red szolgáltatás csomagokhoz kínált telefonokat a Vodafone négy csoportba sorolta és ezeket 

a tarifacsomag árán felül fizetendő havi 2-3-5-8 ezer forintos havidíjért lehet megvenni – 

függetlenül attól, hogy az ügyfél melyik Red szolgáltatáscsomagot választotta. 

 

A hamarosan a Vodafone boltjaiba kerülő HTC One Mini csak a nevében mini, a valóságban egy 

Super LCD2 technológiával működő, 4,3 inches képernyővel ellátott szinte mindent tudó telefon, 

kétmagos, magonként 1,4 GHz-es processzorral. A telefon a HTC esetében már, mér megszokott 

egybeöntött házban lakik, a belső tárhely mérete 16 GB amiből nagyjából 11 GB áll a felhasználó 

rendelkezésére. A készülék a korlátlan hazai beszélgetést és SMS-ezést biztosító RED Basic A 

csomagban 1 Ft-ért elérhető. A szolgáltatáscsomag havidíja 2 éves szerződéssel 17 990 Ft, ami 

természetesen tartalmazza a Red Basic havi 9,990 Ft-os előfizetési díját is.. 

 

A Vodafone kínálatában nemrég mutatkozott be három új Sony telefon. Ezek közül a Sony 

Xperia M a Sony legolcsóbb 1 Ghz-es, kétmagos processzorral szerelt NFC-képes okostelefonja – 

amihez a vevők ajándékba kapnak egy 8GB-os memóriakártyát is. Az XperiaM a Red Basic C 

szolgáltatáscsomaggal 1 Ft-ért megvásárolható, 2 éves szerződéssel, 12 990 Ft-os havidíjjal. 

 

A 4,3 inches kijelzővel szerelt Sony Xperia L már igazi nagyágyúnak számít. A telefont az ívelt hát 

és alumínium bekapcsoló gomb teszi igen elegánssá és könnyen használhatóvá. A telefon 

különlegessége a továbbfejlesztett fényképezőgép és az egy gombnyomással aktiválható NFC 

technológia. A telefon Red Basic C csomaggal 1 Ft-ért elvihető. A fizetendő havidíj 2 éves 

szerződéssel 12 990 Ft. 

 

A Sony Xperia Z1 a 20,7MP-es kamerájának köszönhetően a fényképezés igazi bajnoka. A 

képekért és a látványért a Sony televíziókból ismert Sony Bravia és a fényképezőgépekből ismert 

CyberShot technológia a felelős.  Az IP58 szabvány szerint 1,5 méteres mélységig vízálló és por 

elleni védettséggel is rendelkezik a fémtokozású telefon. A Sony Xperia Z1 a Vodafone-nál 

prémium minőségű fejhallgatóval, a Red Basic A csomaggal már 19,990 Ft-ért elvihető, a havidíja  

2 éves előfizetés mellett 17 990 Ft. 

http://www.htc.com/hu/smartphones/htc-one-mini/
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/sony_xperia_m/elofizeteses#tariff_list/fekete
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/sony_xperia_m/elofizeteses#tariff_list/fekete
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/sony_xperia_l/elofizeteses#tariff_list/fekete
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/sony_xperia_z1/elofizeteses#tariff_list/fekete


 

 

Az LG két új telefonnal is képviselteti magát. A kisebbik, a 3,2”-os IPS képernyővel és 1 GHz-es 

processzorral szerelt LG Optimus L3 II, míg a nagyobb, a saját kategóriájában  páratlan 

teljesítményre képes LG Optimus L9 II, amely 4,7”-es HD képernyővel, 1,4Ghz-es kétmagos 

processzorral és 2150mAh-s akkumulátorral büszkélkedhet. Az Optimus L3II-at 1Ft-ért el lehet 

vinni Vodafone Go csomagban (3 190 Ft-os havidíjjal 2 évre), míg nagytestvére Red Basic B 

csomagban 1 Ft-ért elvihető. A havidíj itt 2 évig 14 990 Ft. 

 

 

Régen várt újdonság a Vodafone kínálatában az IP67-es szabvány szerinti por és vízálló Samsung 

Galaxy Xcover II okostelefon, amely 4 inches kijelzővel rendelkezik.  Ingyenesen telepített 

Cardio Trainer Pro alkalmazással egy igazi személyi edző képességeivel bír - egyénre szabott 

edzéstervvel, teljesítménymérő és GPS alapú futónapló funkciókkal. Az 5MP-es, LED 

vakus fényképező a villámgyors kezelés érdekében dedikált kamera gombbal rendelkezik. A 

telefon a kétmagos processzorának és Jelly Bean android szoftvernek köszönhetően, olyan 

intelligens extra funkciókra is képes, mint az intelligens képernyőzár (Smart Stay), a legjobb fotó 

funkció (automatikusan kiválasztja a legjobb képet egy sorozatból) vagy a Motion 

Ui kezelőfelület.  A telefon Red Basic C csomaggal 1 Ft-ért megvásárolható. A havidíj itt 2 évig 

szintén 14 990 Ft. 

 

 

A Nokia Asha 208 egy klasszikus telefon, 2,4”-es kijelzővel. A Nokia új modellje jó választás lehet 

mindenkinek, aki az egyszerűen kezelhető, billentyűzettel ellátott telefonokat kedveli, 

ugyanakkor szeretné a gyors internetes szolgáltatásokat igénybe venni telefonjával. A 

készüléken számos hasznos, vagy szórakoztató alkalmazás is elérhető, így alkalmas e-mailezésre, 

a közösségi oldalak használatára, Youtube videók megtekintésére.  A telefon Go előfizetéssel 1Ft-

ért elvihető 2 éves szerződés mellett, míg feltöltőkártyás csomagokkal 18,990 Ft-ba kerül, és 

minden 3 000 Ft-os feltöltés mellé jár 1 GB adat és 50 Vodafone perc bónusz. 

 

 
 

A Vodafone-ról  

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és 

további 50 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 409 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. A Vodafone 

Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését, 

Jelenleg 22,71 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2013. szeptemberi adatok alapján). A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes 

és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

. 

 

További információ: 

 

Fülöp Szilvia                            Márton György 

Vodafone Magyarország                       TKP Consulting 

+36 70 333 2555                       +36 20 931 2233 

sajto@vodafone.hu    martongyorgy@tkpconsulting.hu 

https://shop.vodafone.hu/lakossagi/lg_optimus_l3_ii/elofizeteses#tariff_list/ezust
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/lg_optimus_l9_ii/elofizeteses#tariff_list/fekete
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/samsung_galaxy_xcover_ii/elofizeteses#tariff_list/fekete
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/samsung_galaxy_xcover_ii/elofizeteses#tariff_list/fekete
https://shop.vodafone.hu/lakossagi/nokia_asha_208/elofizeteses#tariff_list/fekete
mailto:sajto@vodafone.hu
mailto:martongyorgy@tkpconsulting.hu

