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Budapest, 2013. október 24.

Vodafone: Csütörtök este indul az iPhone 5s és 5c értékesítése
Az első új iPhone-okat már pénteken 0 órakor meg lehet venni a Vodafone Belváros üzletében
A Vodafone pénteken megkezdi az új iPhone 5s és 5c okostelefonok értékesítését, de a Vodafone
belvárosi üzletében már ma este kapható lesz a két új telefon.
A várható nagy érdeklődésre való tekintettel a Vodafone Belváros (Bp. V. kerület Deák Ferenc utca 19.)
üzletében a Vodafone már ma este 19 órától várja az érdeklődőket. Itt még csütörtök este lehetőség lesz
az előzetes szerződéskötésre, hogy a leggyorsabbak akár már néhány perccel az értékesítés kezdete után,
vagyis pénteken 0 órától már használatba is vehessék új iPhone-jukat.
Az új iPhone okostelefonokat a Vodafone a korlátlan beszélgetést és SMS küldést kínáló Go+ és Red
szolgáltatás csomagokkal, a kisebb Go előfizetéssel és feltöltőkártyás konstrukcióban is értékesíti.
A rendkívül vékony, elegáns iPhone 5s az eddigi legmodernebb iPhone. Kívül-belül professzionális: 4
hüvelykes retina kijelzővel és olyan fejlett technológiákkal, mint a Touch ID ujjlenyomat-olvasó, az A7
processzor, a True Tone vakuval felszerelt új, 8 megapixeles iSight kamera, az ultragyors vezeték nélküli
kapcsolat, vagy az iOS rendszer legjelentősebb frissítése, az iOS7.
Az iPhone 5c-t színpompás külseje és bámulatos technikája teszi tökéletessé. A 4 hüvelykes retina kijelző,
a villámgyors A6 processzor, az iSight és FaceTime HD kamera, az ultragyors vezeték nélküli kapcsolat,
hosszú akkumulátor-üzemidő és természetesen szintén iOS7, valamint a True Tone vakuval felszerelt új, 8
megapixeles iSight kamera tartozik a legfőbb erősségek közé.

Vodafone iPhone 5s, 5c árak
Készülék

VF Go

VF Go+

RED + 2000 Ft Red + 3000 Ft Red + 5000 Ft Red + 8000 Ft

iPhone 5c 16GB
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iPhone 5s 16GB

174 990
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-
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74 990

iPhone 5s 32GB
204 990
194 990
Az árak valamennyi csomagban 2 év hűség nyilatkozattal
értendőek.

74 990

9 990

A Red csomagok esetében a készülékért a Red előfizetési díján felül havi 2-, 3-, 5, vagy 8 ezer Ft fizetendő.

Készülék

Vodafone iPhone 5s, 5c pre-paid árak

iPhone 5c 16GB

179 990

iPhone 5s 16GB

209 990

iPhone 5s 32GB

249 990

A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és
további 50 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 409 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 22,71 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2013. szeptemberi adatok alapján). A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes
és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
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