Budapest, 2014. szeptember 25.

Vodafone Red: Kedvezményes repülőjegy Észak-Amerikába
A Vodafone Red szolgáltatáscsomagjának előfizetői a kedvezményes roaming mellett október 1. és 2015
április 30. között akciós áron utazhatnak az Egyesült Államokba és Kanadába, jelentette be a Vodafone és
a British Airways.
Az Amerikai Egyesült Államok a magyar utazók körében a legnépszerűbb EU-n kívüli célország a KSH
adatai szerint. A British Airways számos tengeren túli célállomásra indít járatokat londoni átszállással
Budapestről, melyek mindegyikén maximális kényelem és számos fedélzeti szolgáltatás gondoskodik a
felejthetetlen utazási élményről. A légitársaság nemrégiben új, ultramodern Airbus A380-as gépekkel
bővítette flottáját a London-Los Angeles és London-Washington útvonalakon. Az Airbus A380-as
kétszintes repülőgépe a világ legnagyobb utasszállító légi járműve, így mindazok, akik erre a két úti célra
foglalnak repülőjegyet az akció keretében, most egy egészen különleges repülési élménnyel
gazdagodhatnak kedvezményes áron.
A Vodafone Magyarország szeptember elsejével terjesztette ki az Európa Napijegy hatókörét, így az
előfizetéses ügyfelek az Egyesült Államok területén is kiszámítható, napi 990 Ft-os költséggel, a hazai
árakon, a hazai adatforgalmi keret terhére használhatják a mobiljaikat 2015. január 31-ig.
A Vodafone Red ügyfelei a Napijeggyel az USA területén is élvezhetik a korlátlan hívás és SMS-küldés
lehetőségét és a hazai, a Red Plus előfizetői pedig a 4GB-os adatforgalmi keretüket is használhatják.
Mindezen túl a Vodafone és a British Airways közös akciójának keretében a Red előfizetők októberi
foglalással egészen 2015. április végéig 20% kedvezménnyel utazhatnak egy alkalommal az USA-ba és
Kanadába, ráadásul egyszerre akár kilencen is igénybe vehetik a kedvezményt. A kedvezmény kiterjed a
British Airways partner-járatait választókra, így az American Airlines, a Finnair, az Iberia, vagy az Open Skies
utasaira is.
Az egy átlagos amerikai hamburger áránál* is kevesebbe kerülő Európa Napijeggyel az utazók, ahogy EU
területén, illetve Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban és a nagyon sokak által látogatott
Törökországban, úgy az Egyesült Államokban is az itthoni tarifájuknak megfelelő díjakon indíthatnak
hívásokat, küldhetnek SMS-eket vagy internetezhetnek a hazai adatforgalmi keretük terhére.
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen és
további 52 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 436 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.

A British Airways-ről
A British Airways légiútvonal-hálózata jelenleg 75 ország több mint 170 városát köti össze. A légitársaság naponta
három járatot indít Budapestről London Heathrow repülőtérre.
Észak-Amerikába a British Airways járatai a Heathrow repülőtér 5-ös termináljáról indulnak, illetve a partner American
Airlines légitársaság járataira terminálváltás nélkül lehet csatlakozni a 3-as terminálon, ahová a budapesti British
Airways járat érkezik.
2014 márciusában a Terminál 5 a harmadik egymást követő évben nyerte el a Skytrax „Best Airport Terminal” díját
(12 millió utazó körében végzett felmérés alapján). A Terminál 5 emellett elnyerte a „Best Airport Shopping”
elismerést is.
2013 szeptemberében a Business Traveller a magazin Egyesült Királyságbeli olvasói körében végzett felmérése
alapján a British Airways-nek ítélte a „Best Airline”, „Best Short-Haul Airline”, „Best Business Class” és a „Best Frequent
Flyer Programme“ díjakat. A British Airways-ről további információért látogasson el a http://ba.com weboldalra.

* Egy átlagos Big Mac ára 2014 júniusában: USD 4,8 http://www.economist.com/content/big-mac-index

