
 
 

Budapest, 2016. február 26. 

A mozik után először a Vodafone-nál lesz elérhető a Saul fia 

A moziba járók után először a Vodafone Red Mozi előfizetői nézhetik meg a Saul fia című filmet. A 

vasárnap esti díjátadó után remélhetőleg már Oscar-díjas magyar film április elsején válik 

elérhetővé a Vodafone Red Mozi szolgáltatásban, ahol a szolgáltatás előfizetői május végéig 

nézhetik meg. 

 

Az előfizetők így áprilistól Nemes Jeles László filmjét a Red Mozi alkalmazáson, vagy a 

www.redmozi.hu oldalon keresztül okostelefonon, táblagépen, számítógépen, vagy televízión is 

elérhetik majd.    

 

A Red Mozi szolgáltatás a Vodafone Red Medium EU és a Red Extra EU ügyfelek előfizetési 

csomagjának része, a többi Red szolgáltatás-csomaggal rendelkező ügyfél számára egy hónapos 

díjmentes próbalehetőséget biztosít a Vodafone. A próbahónapban a szolgáltatás díját a 

Vodafone állja, és a Red Mozi mellé a Red Basic csomaggal rendelkező ügyfelek még az 

adatkeretükön túl 1GB adatot is felhasználhatnak, ami mintegy  átlagosan 60 perc filmnézésre 

elegendő. Mindez azt jelenti, hogy a Saul fia minden olyan Redes ügyfél számára is elérhető lesz 

áprilistól, aki csatlakozik a Red Mozi szolgáltatáshoz.   
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A Red Moziról 

 

A Red Mozi a Vodafone online mozi szolgáltatása, amelyben több ezer órányi szinkronizált, magyar nyelvű film és 

sorozat található. A Vodafone Red Mozi mobil alkalmazás Android és iOS eszközökre tölthető le a Google Play és App 

Store alkalmazásboltokból és elérhető számítógéppel is a www.redmozi.hu címen.  

 

A Red Mozi hetente legalább egy Red Premierrel jelentkezik. A Red Premierek akár a DVD bemutatóval egy időben 

kerülnek a kínálatba. A Red Mozi a családok védelmében könnyen beállítható és testre szabható gyerekzárat is 

tartalmaz.  

 

  

http://www.redmozi.hu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.vodafone.redmozi
https://itunes.apple.com/app/id945111943
http://www.redmozi.hu/


A Red Mozit akár öt különböző eszközzel is lehet használni, ezek közül kettőn párhuzamosan is mehet bármely 

tartalom lejátszása. Chromecast segítségével a Red Mozi filmjei tévén is megtekinthetőek. A Red Mozit a Vodafone 3G 

és 4G hálózatán vagy WiFi-n lehet elérni és az alkalmazott adaptive streaming technológiának köszönhetően soha nem 

látott gyorsasággal lehet belenézni egy-egy filmbe, vagy megkeresni egy kedvenc jelentet. 

 

A Red Mozi kínálatában szereplő fizetős sorozat epizódok, illetve filmek 90-800 forintért tekinthetőek meg, a filmek 

kölcsönzési ideje 48 óra és ez idő alatt akár több részben, vagy több alkalommal is meg lehet őket nézni. 

 


