
 
 

Budapest, 2017. január 2.  

 

Minden korábbinál magasabb ünnepi adatforgalom a Vodafone ügyfeleknél 

 

A 2016/17-es ünnepi időszakban is folytatódott a korábbi trend: a Vodafone ügyfelei sokkal több adatot 

forgalmaztak belföldön és roaming környezetben is, mint bármikor korábban, valamint többször és 

hosszabban kívántak kellemes ünnepeket vagy boldog új évet élőszóban telefonon, miközben a korábbi 

évekhez képest kevesebb üdvözletet küldtek SMS-ben. 

  

Az ünnepi napokban - december 24-25-26-án, illetve december 31-én és január 1-jén – a Vodafone ügyfelei 

több mint 18,4 millió hívást indítottak, így a hívások száma az egy évvel korábbi ünnepi időszakhoz képest 4 

százalékkal bővült, a hívások pedig összességében bő 7 százalékkal lettek hosszabbak. A felhasználók az 

érintett 5 nap alatt közel 12,7 millió SMS-t küldtek el, ami azt jelenti, hogy a szöveges üzenetek száma 

közel 7 százalékkal mérséklődött egy év alatt. Az MMS-ek száma közel 40 százalékkal nőtt, de így is csak 

alig 214 ezer képes üzenetet küldtek a Vodafone ügyfelei az 5 nap alatt.  

 

Az adatok tanúsága szerint karácsonykor és szilveszterkor is egyre többen használták a különböző 

internetes felületeket a jókívánságok tolmácsolására. Az adatforgalom az elmúlt évben mérthez képest 

közel 70 százalékkal, a 2014/15-ös ünnepi időszakhoz képest pedig 125 százalékkal nőtt – a 2012/13-as 

év-fordulóhoz képest közel az ötszörösére nőtt.  

 

A roaming korlátok lebontásának köszönhetően külföldön is egyre többen és egyre többet használták a 

mobilinternetes szolgáltatásokat, így az ünnepi napokban Vodafone ügyfelei kétszer annyi adatot 

forgalmaztak, mint egy évvel korábban, és közel 8-szor annyit, mint 2014/15 fordulóján.  
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A Vodafone-ról: 
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 49 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 470 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 



 


