Budapest, 2016. december 5.

Európa legnagyobb 4G roaming hálózata a Vodafone
Magyarországé
A téli üdülési- és síszezonra készülve a Vodafone Magyarország ügyfelei immár 100
országban élvezhetik a leggyorsabb mobilinternet szolgáltatásokat, miután a 4G roaming
immár a századik országban, Uruguayban is elérhetővé vált. Az Uruguayba látogató
Vodafone ügyfelek a Világ Napijegy megváltásával az itthon megszokott feltételekkel
használhatják telefonjukat, ugyanúgy ahogy további 71 az EU-n kívüli közelebbi, vagy
távolabbi országban is.
Az immár 100 országból álló 4G-s roaming partneri kör az elmúlt időszakban többek között olyan
országokkal bővült ki, mint Bulgária, Moldova, Montenegró, Hong Kong, Ausztrália, Kína, az
Egyesült Arab Emirátusok, Taiwan, Qatar, Equador, Argentína, vagy a századikként csatlakozó
Uruguay.
A Vodafone ügyfelei így lényegesen több helyen élvezhetik az igazán gyors mobilinternet
szolgáltatásokat és közel kétszer annyi országban roamingolhatnak 4G hálózaton, mint a
versenytársak előfizetői. A Vodafone dinamikusan bővíti 4G roaming partnereinek számát, így
ügyfelei egyre több országban már nemcsak egy, hanem legalább kettő 4G partnerhálózatot
használhatnak külföldi utazásaik során, ezáltal szélesebb lefedettségi területen érhető el a
leggyorsabb mobilinternet szolgáltatás külföldön.
A magyarországi szolgáltatók közül jelenleg egyedül a Vodafone biztosít 4G roaming
szolgáltatást olyan kiemelt utazási célországokban, mint Monaco, Mexikó, India, Kambodzsa,
Jordánia, Peru, Brazília, Dél-Afrika, Törökország vagy Macedónia.

A 4G-t Európa legnagyobb 4G partnerhálózatán* vehetik igénybe a Vodafone előfizetői, akik a
lakossági és üzleti EU és EU+ csomagokkal a hazai feltételekkel megegyezően telefonálhatnak
haza és a hazai adatforgalmi kerettel használhatják mobiljaikat az EU valamint Norvégia, Izland,
Liechtenstein, Svájc és Törökország területén.
Az EU-n kívülre, akár a szomszédos nem EU-tagokhoz, akár Amerikába, Ázsiába, vagy Afrikába
látogatók számára kínálja a Vodafone a jelenleg 72 országban használható Világ Napijegyet,
amellyel ügyfelei napi két-három ezer forintért tudják a hazai feltételekkel megegyezően
használni a telefonjaikat, akár a világ legtávolabbi részein is.
A Red EU csomagok 2015. áprilisi bejelentésével a Vodafone volt az első, aki bevezette a
forradalmi megoldást, amellyel ügyfelei az Európai Unió területén ugyanúgy használhatják
mobiltelefonjaikat, mintha otthon lennének. A Red EU ügyfelek a roaming korlátok lebontásának
köszönhetően az EU és a további 5 érintett ország területén 2015 áprilisától 2016 október végéig
246 millió megabájt adatot forgalmaztak, 122 millió percet beszéltek, 7 millió SMS-t küldtek el és
ezzel az EU által szabályozott tarifákhoz képest több, mint 19 milliárd forintot spórolhattak meg.

Világ Napijeggyel látogatható országok:
Világ Napijegy – Afrika
Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Ghána, Katar, Kenya, Mozambik
Világ Napijegy – Amerika
Anguilla, Antigua és Barbuda, Aruba, Barbados, Bermuda, Bonaire, Brazília, Brit Virgin-szigetek,
Chile, Costa Rica, Curaçao, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Egyesült Államok, El
Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kajmán-szigetek, Kanada,
Kolumbia, Mexikó, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia,
Suriname, Szt. Vincent és a Grenadine-szigetek, Trinidad és Tobago, Turks- és Caicos-szigetek,
Uruguay
Világ Napijegy – K-Európa/Ázsia
Albánia, Afganisztán, Ausztrália, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Dél-Korea, Egyesült Arab
Emirátusok, Fülöp-szigetek, Grúzia, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Japán, Kambodzsa,
Kazahsztán, Kína, Macedónia, Makaó, Malajzia, Oroszország, Örményország, Srí Lanka, SzaúdArábia, Szerbia, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Új-Zéland, Ukrajna
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és
további 49 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 470 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.
Megjegyzés
EU roaming – az arányosságot figyelembe véve.
A Red EU Roaming szolgáltatás kizárólag az arányos utazási célú felhasználás szabályainak betartása mellett,
természetes személy valamint a kis- és középvállalati Előfizető általi felhasználás szabályainak betartása mellett,
természetes személy felhasználók személyes hírközlési igényeinek kielégítésére használható magán és eseti üzleti
utazások céljára, életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe. Használata során
a külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló hívások, SMS-ek és MMS-ek használata és illetve a külföldön
felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat kettő havi átlagát. 1 számlázási
ciklusonként minimum egy hazai tranzakciót kell kezdeményezni a Szolgáltató belföldi hálózatáról.

*A 4G roaming lefedettség információk a magyarországi szolgáltatók internetes weboldalán elérhető adatokon
alapulnak (2016. november 29 -i állapot)

