
 

 

 

 

Budapest, 2016. március 21. 

 

A Vodafone ezt ajánlja: ADSL helyett 4G  

 

HomeNet néven új internetes szolgáltatást indít a Vodafone Magyarországon, elsősorban annak a 

több mint fél millió háztartásnak, akik olyan helyen élnek, ahol a vezetékes szolgáltatások közül 

csak az ADSL technológia érhető el.  A Vodafone célja, hogy az itt élő családoknak is korszerű és 

élvezhető internet szolgáltatást nyújtson a legkorszerűbb 4G-s mobiltechnológiával.  

 

A HomeNet szolgáltatást a Vodafone 2 éves hűségidővel havi 5990 Ft-os áron kínálja e-Packkel. A 

szolgáltatás a Vodafone által megjelölt internetmegosztó eszköz vásárlásával vehető igénybe, a 

szolgáltatáshoz biztosított SIM-kártyával. A csomag ára - amennyiben más Vodafone Family szolgáltatás 

mellé rendelik meg - a Family kedvezménnyel 4990 Ft-ra csökkenthető és ebben az esetben az ügyfél egy 

számlán fizetheti akár valamennyi távközlési szolgáltatását. 

A 4G-s mobilinternet technológiára épülő HomeNet csomag havi 50 GB-os bármikor és további 100GB 

mindennap éjfél és reggel 6 óra között felhasználható adatkeretet tartalmaz. A tarifában foglalt 

adatforgalmi keret felhasználásakor a Vodafone 150/128 Kbit/sec-re lassítja az internet szolgáltatás le- és 

feltöltési sebességét. A HomeNethez természetesen számos különféle kiegészítő adatopciót meg lehet 

rendelni. A havi 1990 Ft-ba kerülő Red Mozi 1GB (megújuló) szolgáltatás megrendelésével az előfizetők 

havi 1GB plusz adatot kapnak és igénybe vehetik a Vodafone Red Mozi szolgáltatását is. 

 

 

 

A modern mobilinternet szolgáltatások már most felveszik a versenyt a vezetékes ADSL szolgáltatással 

stabilitásban, sőt sávszélességben felül is múlják azt. A HomeNet szolgáltatással a 4G hálózaton elérhető 

maximális sávszélesség letöltési irányban 75 Mbit/s, az elérhető maximális sávszélesség feltöltési 

irányban 25 Mbit/s (szintén 4G hálózaton) – míg az ADSL hálózatok maximálisan 10 Mbit/s, az ADSL+ 

hálózatok pedig maximálisan 24Mbit/s letöltési sebességet kínálnak. 

A HomeNet további nagy előnye, hogy nem kell hozzá kábelezni és lévén mobil szolgáltatás, az előfizető 

az országban bárhol használhatja, így akár magával is viheti a routert, ha elutazik, így a Vodafone 90% 



A Vodafone-ról 

 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 57 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 461 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. 

 

 

 

feletti lefedettségű 4G/LTE hálózatán internetezhet kiváló minőségben. 

A HomeNet szolgáltatásra előfizetni a Vodafone valamennyi márka és partnerüzletében, illetve a Vodafone 

webshopjában, vagy a 1401 számon lehet.  

A HomeNet-hez a Vodafone a Huaweii LTE CUBE WiFi routert kínálja, 1Ft-ért. A HomeNet speciális SIM-

kártyáját csak a szolgáltatáshoz tartozó eszközzel lehet használni. 
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