Budapest, 2017. június 21.

Visszatért egy legenda a Vodafone-nál
Új Nokia telefonnal bővült a Vodafone kínálata
Júniusban egy legendás mobiltelefon modernizált változatával bővült a Vodafone
Magyarország kínálata, a társaság megkezdte az új Nokia 3310-es forgalmazását. Emellett
hamarosan a Nokia 3 is elérhető lesz a Vodafone-nál, amelyre az ügyfelek akár 25 000 Ft-os
kedvezményt is igénybe vehetnek az előfizetéses alapárból Go Extra vagy Red tarifák esetén.
Visszatért a piacra a mobiltörténelem egyik legnépszerűbb készüléke, a Nokia 3310-es. A Vodafone
Magyarországnál a kijelölt üzletekben már elérhető telefon a mai igények alapján frissített dizájnnal,
sötétkék színben kerül forgalomba. A klasszikus mobiltelefonnal egy legendás játék, a Snake is visszatér,
azonban ezúttal már színesben élvezhetik a játékot a felhasználók.
Az új, modernizált Nokia 3310-es 2,4”-os, QVGA kijelzővel, 2 megapixeles, vakus hátlapi kamerával és 16
MB tárhellyel – ami microSD kártyával 32 GB-tal bővíthető – rendelkezik. A kivehető, 1200 mAh-s
akkumulátornak köszönhetően 23 órányi beszélgetési időt bír ki egy feltöltéssel, míg a készenléti idő
egy hónap is lehet. A Nokia 3310-es feltöltőkártyás tarifával 14.990 Ft-ba kerül, 3.000 Ft-os feltöltéssel. A
készülék elérhető a Vodafone Tuti ajánlattal is, amivel bármely belföldi, normál díjas hálózatba 19 Ft-os
percdíjon telefonálhatnak a Vodafone ügyfelei
A Vodafone Magyarország kínálatában hamarosan elérhető lesz a Nokia 3 okostelefon is. A készülék 5”os, Gorilla® Glass HD kijelzővel rendelkezik, négymagos MediaTek processzor és 2 GB RAM gondoskodik
az alkalmazások gyors futtatásáról. A legújabb Android Nougat operációs rendszert futtató készülék 8
megapixeles hátoldali és 8 megapixeles előlapi kamerát kapott, a felhasználóknak pedig amiatt sem kell
aggódniuk, hogy hol tárolják majd a nyaralás, vagy családi ünnep során készült fényképeket, az eszköz
ugyanis 16 GB belső tárhellyel rendelkezik, ami microSD kártyával további 128 GB-tal bővíthető. A Nokia
3 fekete színben, illetve itthon július végéig kizárólag a Vodafone Magyarország kínálatában, sötétkék
színben is kapható lesz.
A Nokia 3 előfizetéses alapára 49.990 Ft, azonban a Vodafone Magyarország ügyfelei július 31-ig, új Go
Extra SIM, illetve Red Smart, Prime és Platinum SIM tarifákkal 25.000 forintos, míg Go Start esetén
15.000 Ft-os árkedvezménnyel vásárolhatják meg a készüléket.
A készülékekről fotók az alábbi linkre kattintva tölthetőek le: https://goo.gl/photos/ekUiziL7EjrLW32C8
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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 515 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.

