
 
 

A Vodafone továbbra is újító marad  

 
Budapest, 2017. március 17. 

 

Örömmel fogadtuk, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) is elismerte a Vodafone 

Magyarország innovatív lépéseit, mondta Alexandre Froment Curtil vezérigazgató, reagálva az 

NMHH néhány nappal korábban kiadott közleményére, amelyben a hatóság úgy értékelte az 

elmúlt évet, hogy „a szolgáltatásokban a Vodafone újított leginkább”. 

 

A Vodafone vezérigazgatója, kiemelte, hogy a szolgáltató hosszú évek óta azon dolgozik, hogy 

tarifa csomagjai mind átláthatóbbak legyenek és folyamatosan alkalmazkodjanak a változó 

ügyfél igényekhez, ezért került sor a tavalyi évben is a portfólió átalakítására.  

 

Ahogyan azt a hatóság is kiemelte, a Vodafone a tavalyi évben alaposan megmozgatta a feltöltő 

kártyás piacot az egységesen 19 Ft-os perc- és SMS díjú Tuti csomaggal, évek óta az élen jár a 

roaming korlátok lebontásában és az ügyfél igényeknek megfelelően folyamatosan növeli az 

egyes szolgáltatáscsomagokban elérhető adatmennyiséget. A Vodafone az internet generáció 

tagjainak, a 25 éven aluliaknak a You platformmal a csomagban foghoz képest havonta 2GB 

adatot ad, a családoknak pedig a Vodafone Family csomagokkal kínál egymás közötti díjmentes 

beszélgetést, üzenetküldést. A már a második előfizetéstől kedvezményesen igénybe vehető 

Vodafone Family a legkisebbeknek kínált Kid csomaggal egyedülálló módon azt is biztosítja, 

hogy a gyermekek akkor is bármikor elérhessék a szüleiket, ha a kártyájukra egyetlen forint sincs 

feltöltve. 

 

Alexandre Froment Curtil hozzátette, hogy a Vodafone, ahogy eddig, úgy ezután is a 

továbbiakban is elkötelezetten dolgozik a fogyasztók számára mind kedvezőbb 

szolgáltatáscsomagok kialakításán. 
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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. 

 


