
                                                                          

 

Budapest, 2014. december 4. 

Testre szabott akadálymentes flotta tarifacsomagok a Vodafone-tól 

 

A Vodafone Magyarország frissen bevezetett akadálymentes tarifacsomagjaival flottán belüli korlátlan 

beszélgetést és SMS küldést, igen kedvező perc- és SMS díjakat, valamint jelentős adatmennyiséget kínál a 

fogyatékkal élők számára. A vállalat, amely az esélyegyenlőség megteremtése érdekében végzett 

tevékenységéért 2014. november 29-én elnyerte a CSR Hungary Díjat, az új tarifacsomagokkal széles 

körben elérhető flotta kedvezményt biztosít a rászorulóknak. 

 

A Vodafone Magyarország 2007 óta biztosít speciális tarifacsomagokat fogyatékkal élőket tömörítő szervezetek 

számára. A most bevezetett két új akadálymentes tarifacsomagot szervezeti tagság nélkül, a Magyar Államkincstár 

által kiállított Hatósági Igazolvánnyal, vagy Mozgáskorlátozottak számára kiállított Parkolási Igazolvánnyal is igénybe 

vehetik a rászorulók. Természetesen a tarifacsomag nyitott a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) valamint Értelmi Fogyatékossággal 

Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) tagjai számára is. A fogyatékkal élők családtagjai, 

szerettei is csatlakozhatnak a flottához, amely a tagok között korlátlan belföldi beszélgetést és SMS küldést tesz 

lehetővé. 

 

2 éves határozott idejű 

előfizetéssel 
Akadálymentes tarifa Akadálymentes NET tarifa 

Havi előfizetési díj 3071 Ft 3391 Ft 

Hívás és SMS-küldés csoporton 

belül, minden időszakban 

korlátlan korlátlan 

Lebeszélhető percek, normál díjas 

belföldi hívásokból 

100 perc - 

Vodafone és más mobil hálózatba 

irányuló hívás 

16,89 Ft 25,4 Ft 

Belföldi vezetékes irányba indított 

hívás 

9,65 Ft 25,4 Ft 

SMS-küldés/db (belföldi normál 

díjas) 

19,05 Ft 19,05 Ft 

Belföldi adatforgalom 200 MB 2 GB 

 

 

http://www.vodafone.hu/akadalymentesflotta


A fogyatékkal élők életét megkönnyítendő a két egyszerű és könnyen átlátható tarifacsomag alkalmazkodik a 

különféle speciális igényekhez, lehetővé téve az akadálymentes kommunikációt minden fogyatékkal élő számára. A 

csomagok közös jellemzője a kedvező SMS és percdíj, valamint a jelentős adatmennyiség. Természetesen arra is van 

lehetőség, hogy valaki a már jól ismert Vodafone Red vagy Go, illetve Go+ csomagokat vigye be a flottába, és ezek 

előnyeit élvezve kihasználja a flottán belüli ingyenes hívások lehetőségét is. A flottacsomagokhoz a Vodafone 

telefonokat is kínál, akár kamatmentes részletfizetéssel is (https://shop.vodafone.hu/flotta/login). 

 

 „Felelős mobilszolgáltatóként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a társadalom egésze számára egyenlő esélyt 

biztosítsunk mobilkommunikációs szolgáltatásainkhoz való hozzáféréshez. Törekszünk arra, hogy termékeinkkel, 

speciális szolgáltatásainkkal a fogyatékkal élők igényeihez is igazodjunk.”– mondta dr. Beck György, a Vodafone 

Magyarország elnöke. 

 

A vállalat az esélyegyenlőség megteremtése érdekében végzett tevékenységéért idén ismét elnyerte a CSR Hungary 

díjat, ezúttal a „Közös ügyek – közös felelősség” kategóriában. „A kommunikáció mindenkié! Nem kiváltság, hanem 

alapvető emberi jog.” című pályázat a Hallatlan Alapítvánnyal közösen létrehozott videós jelnyelvi 

tolmácsszolgálatot mutatja be. A Vodafone Magyarország Alapítvány 9 éve működik együtt a Hallatlan Alapítvánnyal, 

támogatva a jelnyelv elterjedését. A közös munka korábbi eredménye az online elérhető jelnyelvi szótár, amely a 

magyar jelnyelv hatékony oktatási formáját nyújtja. A siketek és hallók közti kommunikációs nehézségek 

megszüntetését szolgáló újabb kezdeményezés a Hallatlan videós jelnyelvi tolmácsszolgálat kialakítása volt. A 

szolgáltatás bevezetésének elsődleges célja, hogy a siketek számára gyors, egyszerű, hatékony és ingyenes 

tolmácsszolgáltatást biztosítson az élet különféle területein a mobiltechnológia segítségével.  2014. április 25-től a 

hazai mobilszolgáltatók közül elsőként, és mindmáig egyetlenként kilenc budapesti Vodafone üzletben is 

elérhetővé vált a szolgáltatás a hallássérült ügyfelek számára.  

 

„Az értékesítő kollégák tapasztalatai és visszajelzései alapján a tolmácsszolgálatnak köszönhetően jóval könnyebb 

lett az eligazodás a mobil- és mobilinternet szolgáltatások, valamint készülékek világában, az ügyintézés pedig 

gördülékenyebbé és hatékonyabbá vált.” – mondta dr. Beck György. 

 

További információk az akadálymentes flotta tarifacsomagokkal kapcsolatban az alábbi, gyengén látók számára 

akadálymentesített oldalon találhatóak: http://www.vodafone.hu/akadalymentesflotta 
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A Vodafone-ról 
 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen és 

további 52 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 436 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. A Vodafone Magyarország integrált 

technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú 

adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.  

 

https://shop.vodafone.hu/flotta/login
http://www.hallatlan.hu/
http://www.vodafone.hu/akadalymentesflotta

