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Szent a béke a magas mobilszámlákért ellen küzdő Szabó Győző színész és a
Vodafone között
Csütörtök délután a budapesti WestEndben, a Vodafone és Szabó Győző által rendezett „Kill the bill”
fantázianevű, mobilszámla csökkentő bulin, a mobiltársaság ünnepélyesen is Szabó Győző színész
mellé állt, aki az elmúlt napokban a magas mobilszámlák ellen indított mozgalmat. Számos más
ismert sztárvendég, köztük Fenyő Iván, Csányi Sándor, Zséda, Ábel Anita; Lola, Tatár Csilla, Tóth Gabi,
Görög Zita, Danny Blue, és Csomor Csilla jelenlétében együtt ünnepelték meg az új, minden eddiginél
olcsóbb, átláthatóbb és az előfizetőknek kedvezőbb szolgáltatás csomagok megjelenését.
A Vodafone bemutatta forradalmi tarifacsomagjait, köztük a 10 ezer forint alatt minden hálózatba
korlátlan hívást és SMS küldést lehetővé tevő Red Basic-et, valamint többek között a már 5 ezer Ft
alatti hálózaton belüli korlátlanságot kínáló Go+ csomagot. Szabó Győző pedig 10 szerencsést is
kisorsolt, akik egy éven keresztül ingyen mobilozhatnak, és akiket a Vodafone egy évig VIP ügyfélként
kényeztet.
A Vodafone Magyarország vezérigazgatója, Diego Massidda vezérigazgató a résztvevők előtt esküt
tett arra, hogy „nincs trükk, ezek az árak tartalmazzák az áfa-t is. Havonta fillérre tényleg ennyit kell
csak fizetni. Tényleg korlátlanul beszélhetnek belföldön bármelyik mobil vagy vezetékes hálózatba.”
Tóth Vera az egybegyűltek nagy örömére néhány dalt el is énekelt, majd a buli egy piros
festékcsatába torkollott, ahol több száz fehér védőruhába öltözött jelentkező az új korlátlan tarifákat
ünnepelve piros festékpatronokkal vörösre festette egymást, magát és mindent, amit csak be
lehetett festeni.
Letölthető fotók:
https://picasaweb.google.com/vodafone70/VodafoneKillTheBill
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és
további 40 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 403 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,

Jelenleg 22,70 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2013. augusztusi adatok alapján). A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes
és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

