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Vendéglátóhelyeknek előnyös TV szolgáltatást indít a 

Vodafone 
 

Budapest, 2021. 01. 27. – Minden eddiginél korszerűbb, a hazai szálláshelyek igényeire 

szabott televíziós szolgáltatást indított a Vodafone Magyarország. A jogtiszta tartalmakat 

biztosító Panzió TV és Hotel TV csomagok keretében az ügyfelek széles műsorkínálatból 

válogathatnak, és a csatornakiosztást akár szobánként eltérően, az általános 

vendégigények alapján is összeállíthatják. 

A Vodafone 2020 őszén széleskörű és változatos kínálatot hozott létre turisztikai partnerei 

számára. A korábban Üzleti TV néven ismert szolgáltatásokat a vállalat a Panzió TV konstrukcióba 

vezette át, a korábban is létező Hotel TV csomagokat pedig kibővítette. A szolgáltató célja, hogy 

olyan portfóliót hozzon létre, amiben minden szálláshely megtalálja a jellegének, méretének és 

vendégkörének megfelelő ajánlatokat. Mind a Panzió TV, mind a Hotel TV csomagok akár 

szobánként eltérően is igénybe vehetők. 

Változatos csatornakiosztás 

 

A Panzió TV Small csomagban 41 televízió- és 3 rádiócsatorna, a Medium csomagban pedig 67 

televízió- és 3 rádiócsatorna kínálatát élvezhetik az ügyfelek, így a legtöbb vendég az otthon is 

megszokott tartalomkínálattal találkozhat. 

A Hotel TV mini, basic és pro programcsomagjai 8, 45 és 68 televízió- illetve 3-3 rádiócsatornát 

tartalmaznak, ennek köszönhetően a szállásadó könnyedén vendégei igényeire szabhatja a 

csatornaválasztékot. A szolgáltatás keretében idegennyelvű csatornák is elérhetők a Hotel TV 

Külföldi és Hotel TV Külföldi Extra csomagokban, ami előnyös lehet a más országokból érkező 

vendégeket rendszeresen fogadó szálláshelyek számára. 

Szórakozás a szálláshely egész területén 

 

A Vodafone a csoportos televíziózás élményét is biztosítja a vendégek számára: a közösségi 

terekbe válaszható Hotel TV Public Standard és Pro csomagok 20, illetve 35 televízió- és 3-3 

rádiócsatornát tartalmaznak, hogy az aulák, társalgók, bárok vagy szórakoztató helyiségek se 

maradjanak jogtiszta tartalom nélkül. A Hotel TV szolgáltatások használatához a 

vállalkozásoknak nem szükséges minden szobában médiaboxokat elhelyezniük, a csatornák 

optikai vagy mikro kábeleken keresztül jutnak el a megfelelő helyiségekbe. 

A hazai szálláshelyeknek szóló ajánlatokról az ügyfelek az alábbi linken tájékozódhatnak.

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/panzio-tv
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A Vodafone Magyarország elkötelezett a magyar turisztikai iparág iránt, ezért a vendéglátók 

digitalizálódását segítő termékek és szolgáltatások bevezetése mellett támogatóként részt vesz 

a február 1-jén, a FEB1 Backstage néven, online formában megtartott Turizmus Évadnyitó Gálán. 

– vége – 

További információk: 

 sajto@vodafone.com  

 

A Vodafone-ról 

 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő 

érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív  

változásokat vigyünk véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, 

vállalkozásokat és kormányokat, és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet 

játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok 

üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy. 

 

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati 

szolgáltatója. Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a 

mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes 

hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. szeptember 30-i állapot szerint több 

mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 

22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 112 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink, 

valamint a nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész 

társadalom számára lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést. 

Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, 

meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül. 

 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig villamos energiánk 100%-át 

megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, 

továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. 

 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel 

LinkedIn oldalunkat itt. 
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