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A MobilNet Basic is használható Európa Napijeggyel
Red Pass a repülőtéren
A táblagépek az utóbbi években a nyaralás egyik legfontosabb eszközévé nőtték ki magukat, hiszen
egyaránt alkalmasak navigációra, internetezésre, kapcsolattartásra, szórakozásra miközben számtalan
alkalmazás segíti az utazókat az érdekességek felfedezésében, a látnivalók elérésében. Erre az egyre
nagyobb igényre reagálva július elejétől a Vodafone a roppant népszerű Európa Napijegy
felhasználhatóságát a MobilNet Basic csomagra is kiterjesztette, így immár az elsősorban táblagépes
felhasználáshoz ajánlott csomag felhasználói is magukkal vihetik hazai adatforgalmi keretüket, jelentette
be csütörtökön Baráth Péter a Vodafone Magyarország márka igazgatója.
A magyar piacon jelenleg egyedül álló Európa Napijegy egy csomagban kínál az ügyfeleknek az Európai
Uniós rendeletben előírtnál is lényegesen kedvezőbb feltételekkel hang, adat és SMS szolgáltatást, napi
990 Ft-os áron. Az Uniós rendelet az Unió tagállamira, valamint Izlandra, Norvégiára és Liechtensteinre
terjed ki, az Európa Napijegy azonban mindezen országok mellett a Svájcban és a nagyon sokak által
látogatott Törökországban is érvényes.
Az Európa Napijeggyel az ügyfelek a szolgáltatásokat a hazai tarifájuk és adatfogalmi keretük alapján
vehetik igénybe, míg a MobilNet Basic csomag 2 éves hűséggel és e-pack-kel havi 2990 forintért 3GB
adatforgalmi keretet biztosít, amit immár az Európa Napijeggyel is ki lehet használni. Amennyiben az
ügyfél mobilinternetezésre használt eszköze nem alkalmas SMS küldésre és fogadásra, a szolgáltatást a
Vodafone értékesítési pontjain és az online ügyfélszolgálaton keresztül tudja megrendelni.
Az Európa Napijegy a Mobilnet Basic mobilinternet tarifák esetében az eddigi összes a Vodafone által
forgalmazott napi roaming mobilinternet ajánlatnál kedvezőbb feltételeket kínál a Vodafone külföldön
adatot használó ügyfelei számára. Az Uniós rendeleteknek megfelelően július elsejétől 1 MB adat küldése,
vagy fogadása 78,3 Ft-ba kerül, így már napi 13 MB adatforgalomnál jobban jár a felhasználó, ha
megvásárolja az Európa Napijegyet.
Red Pass – exkluzív kiszolgálás a repülőtéren
A Vodafone július elsején újra elindította a tavaly már nagy népszerűségre szert tett Red Pass
szolgáltatást, amellyel a nyaralási csúcsszezon idején – augusztus végéig - a Red ügyfelek exkluzív
kiszolgálásban részesülnek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Mint Baráth Péter kiemelte, tavaly
több mint 7 ezren vették igénybe ezt a szolgáltatást és esetenként 20-30 percet, vagy akár egy órát is
megspórolhattak így.

Hardy Mihály a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a budapesti
repülőtér örömmel ad teret a Vodafone Red Pass szolgáltatásnak, hiszen mind a mobilcég, mind a
Budapest Airport egy célért dolgozik: szeretne minél magasabb színvonalú kiszolgálást nyújtani az
ügyfeleinek. A Vodafone Red Pass esetében, ez már a repülőtéri indulási oldalon, a járdán elkezdődik és
egészen a gépbe történő beszállásig tart. Úgy gondoljuk, hogy hasonló közös akciókkal mindenki nyer,
természetesen elsősorban a Red Pass-os utasok.”
A Red Pass szolgáltatás a Red előfizetők és útitársaik számára érhető el díjmentesen. A Red Pass
igénybevételéhez mindössze egy előzetes regisztráció szükséges a Red Pass oldalon. Ezt követően az
utasokat a reptéri Red Asszisztensek várják a repülőtéren és az ő segítségükkel soron kívül mehetnek át a
biztonsági ellenőrzésen, majd a SkyCourt területén a Vodafone Lounge-ban üdítők, kávé és snack mellett
tölthetik el az utazás megkezdéséig hátralévő időt.
A Red Pass szolgáltatás július 1 és augusztus 31-e között, mindennap hajnali 4-től este 8-ig érhető el.
Letölthető képek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren megtartott Red Pass rendezvényről.
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.
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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