
 

Budapest, 2017. november 14. 

A Vodafone családi készülék kedvezménnyel készül az ünnepekre 

A karácsony akkor teljes, ha a család minden tagja részesülhet belőle. A Vodafone 

Magyarország ezért idén is különleges kedvezménnyel egészíti ki az október eleje óta 

még kedvezőbb Family ajánlatát az ünnepekre.  

A nemrég megújult Family ajánlat célja, hogy elérhető áron biztosítsa a mobilkommunikáció 

lehetőségét a családoknak, akik számára a karácsony attól lesz teljes, ha annak minden pillanatát 

megoszthatják a szeretteikkel. Az ajánlat részeként most jelentős kedvezményekre számíthatnak 

a szerződésüket meghosszabbító, és az újonnan szerződő Family előfizetők is. Az ünnepek 

alkalmából ugyanis a családokat november 13-tól összesen 60 000 Ft azonnali 

készülékkedvezmény várja a 3 előfizetést magában foglaló Vodafone Family-vel, mely 

készülékenként legfeljebb 20 000 Ft-ot jelent, amennyiben azt azonos ügyfélszámon, 2 éves Go 

Extra vagy Red tarifákkal vásárolják. Ez a kedvezmény a megnövekedett kiadásokkal járó ünnepi 

időszakban nagy könnyebbség lehet bármelyik családnak. A Family karácsonyi kedvezmény a 

Vodafone üzletetekben, valamint a 1401-es telefonszámon igényelhető három készülékre, 

azonban ennél kevesebb, az ajánlatba bevont készülék vásárlása esetén is érvényes.  



 

A Vodafone karácsonyi reklámja a képre kattintva vagy az alábbi linken érhető el. 

„A család az egyik legfontosabb közösség mindannyiunk életében, ezért tagjai között 

elengedhetetlen a gyors és problémamentes kommunikáció. Tisztában vagyunk azzal, hogy 

főleg karácsonykor rendkívül megnövekednek a kiadások, melyek egy része a 

mobilkommunikációra fordul. A Vodafone Magyarországnál mi értékeljük a családokat, így 

szívügyünk, hogy ennek a tehernek egy részét levegyük a vállukról. A megújult Vodafone Family 

erre nyújt tökéletes megoldást, hiszen bár az ajánlat részeként az előfizetések eddig is 

kedvezőbb áron voltak igénybe vehetők, most, karácsony alkalmából a készülékek is jelentős 

kedvezményekkel kaphatók” – mondta el Carra Anita, a Vodafone Magyarország Lakossági 

szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese. 

A karácsonyi kedvezményekből azok sem maradnak ki, akik tabletet szeretnének ajándékozni 

szeretteiknek, hiszen most minden táblagép árából 20 000 Ft készülékkedvezményt biztosítunk 

2 éves MobilNet Medium és Extra tarifák vásárlása esetén. Az ajánlat november 13-tól minden 

csatornán elérhető új előfizetés vagy szerződéshosszabbítás esetén. 

A Vodafone Family ajánlatról bővebb információ érhető el a Vodafone Magyarország honlapján. 

A karácsonyi tablet ajánlatról pedig az alábbi linken érhető el részletes információ. 
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https://youtu.be/3CAQ_zEIiLs
https://www.vodafone.hu/lakossagi/telefonok-tarifak/tarifak/family-ajanlat
https://www.vodafone.hu/lakossagi/internet/szamitogepen/elofizeteses-internet
mailto:keseru.vagyim@hps.hu
https://youtu.be/3CAQ_zEIiLs


A Vodafone-ról 
 

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

további 49 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 523 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. 
 

 

 


