
 
 

Budapest, 2016. augusztus 10.  

 

Vodafone: +1GB adat a nyaraláshoz 

 

Utazni jó. Nyaralás közben külföldön is ugyanúgy használni a telefont, mint itthon, 

roaming díjak nélkül mobilinternetezni szintén nagyon jó. 

A szállásfoglalásért +1GB adatforgalmi keretet kapni, amit fel lehet használni az utazás 

közben – pláne jó! 

 

Mindez a Vodafone és a Booking.com együttműködése keretében azoknak a Vodafone Red EU 

vagy EU+ előfizetőknek jár, akik a www.booking.com/vodafone-hu oldalán keresztül 

augusztusban foglalnak szállást valamelyik EU tagállamban, illetve Izlandon, Liechtensteinben, 

Norvégiában, Svájcban, vagy Törökországban 2016. december 31-ig. 

 

Az 1GB-s keret a magyarországi szálláshelyek foglalása esetén is jár minden Vodafone Red EU 

vagy EU+ utólag fizető hangalapú előfizetőnek, aki rendelkezik a Vodafone EU Roaming 

szolgáltatással. A promóciós 1GB mobil adatforgalomi keret a www.booking.com/vodafone-hu 

oldalon foglalt szállás igénybe vételének első napjától legkésőbb 2016. 12. 31-ig használható fel, 

akár Magyarországon is.  

 

A weboldalon a foglaláskor meg kell adni azt a Vodafone EU Roamingos telefonszámot, amelyre 

a Vodafone jóváírja az 1GB-s adatkeretet, amire minden Red EU-s előfizető egy alkalommal 

jogosult.  

 

A Vodafone 2016. április elsejével valamennyi új számlás előfizetője számára eltörölte az európai 

uniós roaming díjakat, azaz az előfizetők ugyanúgy használhatják mobiltelefonjukat az EU, 

valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc és Törökország területén, mintha itthon lennének. 

Az április elsejétől elérhető csomagokban, beleértve az új Red előfizetéseket is, a Vodafone 

lényegesen megnöveli a havi adatkeretet. 

 

A korábbi Vodafone csomagok előfizetői az új csomagokra díjmentesen, a szerződéses időszak 

meghosszabbítása nélkül válthatnak, így ők is élvezhetik a nagyobb adatkeretet és az EU 
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Roamingot Európa legnagyobb 4G partnerhálózatán 

 

Az április elsejével bevezetett új csomagokkal a Vodafone valamennyi havidíjas lakossági és 

üzleti előfizetője számára extra költségek nélkül elérhetővé tette a Red EU ügyfelek által már 

2015 április elseje óta használt és gyorsan megkedvelt díjmentes EU Roaming szolgáltatást, 

amellyel a belföldi feltételekkel megegyezően lehet az Unió, valamint Norvégia, Izland, 

Liechtenstein, Svájc és Törökország területén hívásokat fogadni, indítani, vagy mobil internetezni.  

 

 

További információ: 

 

Berta Gabriella                                                 Márton György 

Vodafone Magyarország                 TKP Consulting 

+36 70 676 7366   +36 20 931 2233 

sajto@vodafone.hu   martongyorgy@tkpconsulting.hu 

 

 
A Vodafone-ról 

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

további 55 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 465 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. 

 

Megjegyzés 

EU roaming – az arányosságot figyelembe véve.  

A Red EU Roaming szolgáltatás kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett, 

természetes személy valamint a kis- és középvállalati Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett, 

természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható magán és eseti üzleti 

utazások céljára, életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe. Használata során 

a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló  hívások, SMS-ek és MMS-ek használata és illetve a külföldön 

felhasznált adatmennyiség mértéke  nem haladhatja meg a belföldi használat kettő havi átlagát. 1 számlázási 

ciklusonként minimum egy hazai tranzakciót kell kezdeményezni a Szolgáltató belföldi hálózatáról. 
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