
 
 

Budapest, 2016. június 1. 

1 éves a Vodafone Red Mozi 

Az Oscar-díjas Saul fia című film az egy éves Vodafone Red Mozi történetének eddigi 

legsikeresebb filmje, jelentette be a Vodafone Magyarország. 

A Red Mozi szolgáltatás a tesztidőszak után hivatalosan 2015. június elsején indult el és az elmúlt 

12 hónapban a nézők mintegy 1500 terabyte (WiFi és 3G/4G mobil) adatforgalommal néztek 

filmeket, sorozatokat.  

A Saul fia április elseje óta érhető el a Red Moziban és az eddigi adatok szerint a Red Mozi 

felhasználók közel fele látta már a Red Mozi történetében legnézettebb filmet. Az online premier 

hetében Nemes Jeles László filmje a Vodafone Red Mozi-beli  nézettsége alapján a magyar mozis 

nézettségi lista Top 10-ben is benne lett volna. 

RED MOZI TOP 10 

Az indulás óta 

 

1. Saul fia 

2. A Wall Street farkasa 

3. Felcsípve 

4. Csingiling: A szárnyak titka 

5. Herkules 

6. Rontó Ralph 

7. Toy Story 3 

8. Az oroszlánkirály 3 - Hakuna Matata 

9. Neveletlen hercegnő 2: Eljegyzés a kastélyban 

10. A Robinson család titka 

 

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, valamint a MobilNet, 

illetve HomeNet előfizető 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.  

 

A Red Mozi több ezer filmből és sorozatból álló kínálata hetente legalább egy Red Premier 

filmmel gazdagodik – a DVD megjelenéssel szinte egy időben.  Az elkövetkezendő hetekben 

olyan népszerű filmek lesznek megtekinthetőek Red Premierként, mint  a Nagyfater elszabadul, 

Robert De Niro főszereplésével,  az ausztrál animációs film, Blinky Bill: A film vagy éppen  az  egész 

estés francia 3D-s számítógépes animációs film, a Münó, a holdbéli manó. 

A premier filmek egy hétig külön díj nélkül nézhetőek meg, ezért érdemes beállítani az 

alkalmazáson belül a Red Premier értesítőt, hogy senki ne maradjon le az újdonságokról. 

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

is mehet bármely tartalom lejátszása, vagyis akár nem kizárt, hogy a család tagjai egy időben két 

filmet, vagy sorozat epizódot is nézzenek. 

A családi szórakozás biztonsága érdekében természetesen a szülők korlátozhatják, hogy a 

gyermekeik a kínálatból mit nézhetnek meg. A jelszóval védett gyermekzár az előfizetéshez 

tartozó okostelefonon állítható be és néhány kattintással biztosítja, hogy a gyermekek csak az 

életkoruknak megfelelő filmeket nézhessék meg.  

A Vodafone Red Mozi mobil alkalmazás Android és iOS eszközökre tölthető le, és a piacon 

egyedülálló módon számítógéppel a www.redmozi.hu címen is elérhető.  
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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.  

 

  

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

 

 

A Vodafone-ról 

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

és további 57 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 462 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. 

 


