
 

 
Budapest, 2017. április 26. 

 

Adatmilliomossá tesz a Vodafone Red 

 

Képzeld el, hogy hirtelen rendelkezésedre áll 1 millió Megabájt a mobilodon… 

Amit csak lehet, megnéznél a neten, mint egy két lábon járó filmlexikon. 

Zenével kelnél és feküdnél, minden pillanathoz megtalálnád a tökéletes dalt. 

Letöltenéd, elolvasnád és megjegyeznéd az egész internetet. 

 

…És Te milyen adatmilliomos lennél? 

 

A mobilinternet egyre fontosabb mindannyiunk életében. Ezért most a Vodafone 

1 millió MB adatforgalmat ad az első három hónapra minden új lakossági és üzleti 

Red előfizetőnek, valamint azoknak, akik megújítják Red előfizetésüket, jelentette 

be a Vodafone szerdán. 

 

„A Vodafone hosszú évek óta folyamatosan a piaci változások élén jár. A Red ügyfelek 

élvezhették először a korlátlan beszélgetések és a korlátlan SMS-küldés lehetőségét, 

majd a Red EU szolgáltatással elsőként biztosítottuk ügyfeleinknek, hogy az EU területén 

is ugyanúgy használhassák mobiltelefonjukat, mint itthon” – mondta Carra Anita, a 

Vodafone Magyarország Lakossági Szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese. 

„Tudjuk, hogy ügyfeleink egy jelentős részének az adat a legfontosabb, így az 

adatmilliomos opcióval új ügyfeleink belénk fektetett bizalmát és meglévő ügyfeleink 

hűségét szeretnénk meghálálni.” 

 

A Red előfizetésüket 2 évvel meghosszabbító és az új 2 éves hűségidejű Red előfizetést 

kötő ügyfelek számára a szerződéskötéstől automatikusan jár az adatmilliomos opció, 



amit a díjmentes Vodafone EU Roamingnak köszönhetően akár az Unió területén is 

használhatnak.  

 

A Vodafone természetesen meglévő, hűséges Redes ügyfeleiről sem feledkezik meg. Ők 

az aktiválástól számított 30 napig vehetik igénybe az 1 millió megabájtos keretet, 

amelyet az Online Ügyfélszolgálat ‘Te ajánlatod’ fülén érhetnek el. 

 

Az adatmilliomos opció visszavonásig érvényes.  

 

Az Ericsson 2016-os mobilitási jelentése szerint tavaly az okostelefonokon világszerte és 

Kelet-Európában is egyaránt havi 1,9 GB volt az átlagos mobiladat forgalom. A kutatás 

szerint ez az érték 2022-re globálisan havi 11 GB-ra fog emelkedni, míg Kelet-Európában 

az átlagos forgalom havi 15 GB-ra, Nyugat-Európában pedig 22 GB-ra nő majd. 

 

1 millió MB adattal meg lehet tölteni egy jobb külső adattárolót, le lehet tölteni közel 1 

millió dokumentumot, meg lehet hallgatni körülbelül 10 ezer zeneszámot online, de 

elegendő lehet több mint 100 mozifilm megnézésére, vagy akár 70 ezer fotó elküldésére 

is. 

 

 

További információk: 

 

Berta Gabriella Márton György 

Vodafone Magyarország TKP Consulting 

+36 70 676 7366   +36 20 931 2233 

sajto@vodafone.com martongyorgy@tkpconsulting.hu 

 

 

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. 

https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2016/ericsson-mobility-report-november-2016.pdf
tel:%2B36%2070%C2%A0676%207366

