Budapest, 2017. december 13.

Díjmentes hívás karácsonyra a Vodafone-tól
A Vodafone az ünnepek alkalmából felejthetetlen élményeket és izgalmas lehetőségeket
kíván, ezért hangalapú lakossági és üzleti havidíjas és feltöltőkártyás ügyfelei számára
december 25. és 26. között korlátlan beszélgetést ajándékoz. A szolgáltató e-mailt vagy
SMS-t küldött ügyfeleinek, amire válaszolva aktiválhatták a díjmentes ünnepi
beszélgetésüket. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban végül a Vodafone
Magyarország minden ügyfelének biztosítja ezt a lehetőséget, aktiválás szükségessége
nélkül. Az ünnepi időszakban így még könnyebb lesz az élmények megosztása
szeretteikkel.
A karácsony a szeretet és az összetartás ünnepe, mégis, számtalan embernek nem adatik meg,
hogy együtt töltse azt a számára legfontosabbakkal. A Vodafone célja, hogy az idei karácsony
alkalmával eltörölje a korlátokat, és olyan élményeket biztosítson előfizetői számára, amelyek
nyomán közelebb kerülhetnek egymáshoz akkor is, ha nagy távolság választja el őket.
November utolsó és december első heteiben a szolgáltató hangalapú lakossági havidíjas és
feltöltőkártyás ügyfeleinek jelentős része kapott egy e-mailt vagy SMS-t, amelyre válaszolva
december 25. és 26. között díjmentes beszélgetést kaptak bármilyen belföldi, normál díjas
magyar számra az EU-n belül bárhol, a hatályos roaming szabályok figyelembe vételével.
Azonban az aktiválások száma annyira magas lett, hogy a szolgáltató úgy döntött, ezt a
karácsonyi ajándékot automatikusan megkapják hangalapú lakossági, kis-, közép és nagyvállalati
ügyfelei is, hogy az ünnepek tényleg csak a nyugodt családi élményekről és beszélgetésekről
szóljanak. A november 13. előtt aktivált feltöltőkártyás előfizetők esetében is immár
automatikusan jár a díjmentes beszélgetés, a november 13. után aktivált feltöltőkártyás ügyfelek
pedig abban az esetben részesülhetnek a díjmentes beszélgetésben, ha december 22. éjfélig
legalább egyszer tetszőleges összeggel feltöltik a kártyájukat.
A telekommunikációs vállalat ezzel a lépéssel is közelebb kívánja hozni egymáshoz az
embereket a technológia segítségével, a kiemelt ünnepi időszakban.
A szolgáltató az év minden napján korlátlan beszélgetést élvező Redes előfizetőiről sem
feledkezik meg. Őket, valamint minden Android és iOS operációs rendszerű okostelefonnal
rendelkező ügyfelet a My Vodafone alkalmazásban 30 napra a legújabb Vodafone Pass-ok vagy

egyéb adatmeglepetések várnak. A Vodafone Pass-ok az egyéni felhasználási igényekhez
igazodva biztosítják minimális tarifába foglalt vagy vásárolt adatkeret rendelkezésre állása esetén
a kedvenc alkalmazások korlátlan használatát belföldön és az EU-ban, a hatályos roaming
szabályok figyelembe vételével, hogy senkinek se kelljen többé az adatkeret miatt aggódni.
Bővebb információ a www.vodafone.hu/vodafone-pass oldalon és az alábbi linken érhető el.
A My Vodafone alkalmazást az összes Android vagy iOS operációs rendszerű okostelefont
használó Vodafone ügyfélnek érdemes letölteni, és az alkalmazáson belül aktiválni a személyre
szabott meglepetéseket. További részletek: www.vodafone.hu/alkalmazasok .
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és
további 49 partnerhálózattal rendelkezik, közel 523 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.

