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Budapest, 2022. július 18.  

Ismét elérhető az ügyintézés és az értékesítés a Vodafone-nál  

Lezárult az ügyfélszolgálati rendszereket érintő informatikai átállás  

A hatékonyabb, egységesebb ügyfélkiszolgálás érdekében a Vodafone Magyarország július 

11-16. között informatikai átállást végzett, amely a tervezett időszakban sikeresen 

megtörtént és lezárult – az ügyfelek ismét minden ügyintézési, értékesítési és egyéb 

érintett speciális szolgáltatást elérnek. Az átállásnak köszönhetően a Vodafone ügyfelei a 

továbbiakban az új ügyfélkiszolgáló rendszert vehetik igénybe, amely egyaránt elérhető a 

szolgáltató weboldalán az önkiszolgáló felületen, valamint a MyVodafone applikációban. 

Ahogyan arról a Vodafone Magyarország előzetesen számos kommunikációs csatornán 

tájékoztatta előfizetőit, július 11-16. között a szolgáltatónál a hatékonyabb ügyfélkiszolgálást 

célzó informatikai átállás zajlott, ez idő alatt bizonyos ügyintézési és értékesítési szolgáltatások 

nem voltak elérhetőek az ügyfelek számára. Ugyanakkor a munkálatok ideje alatt az 

alapszolgáltatások, így az otthoni (vezetékes TV, internet, telefon) szolgáltatások és a mobil 

hívások indítása/fogadása, az SMS küldés/fogadás, az adathasználat végig elérhetőek voltak. 

Az átállás az említett időszakban sikeresen megtörtént, a telefonos ügyfélszolgálat és a shopok 

mellett már a továbbiakban az új ügyfélkiszolgáló rendszerben is – a szolgáltató weboldalán az 

önkiszolgáló felületen és a MyVodafone applikációban egyaránt – az ügyfelek immár minden 

ügyintézési és értékesítési szolgáltatást elérnek. Az átállás gyakorlatilag a Vodafone-UPC 

integráció utolsó lépése volt, melynek eredményeképp a Vodafone Magyarország teljes 

mértékben konvergens digitális szolgáltatóvá vált.  

A Vodafone ezúton is köszöni az ügyfelek megértését és türelmét.  

 

További információk:  

 

 

sajto@vodafone.com   
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A Vodafone-ról 

Az egyik legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival átalakítja és megújítja 

társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és vezetékes hálózatot, 

valamint további 48 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2022. március 31-én több mint 300 millió 

mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone a világ egyik legjelentősebb szolgáltatója az IoT területén, több mint 150 millió eszközt és platformot 

kapcsol össze olyan innovációval, amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb 

közlekedésre és a fejlettebb mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel.  A Vodafone digitális vezető szerepe azt is 

megváltoztatja, hogy a kormányok hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját.  Ez a régió egyik 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 52 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

 Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

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

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést.  A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

 Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

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

oldalunkat itt.  
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