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Budapest, 2022. február 15.    

Havidíj-kedvezménnyel ösztönzi a Vodafone a korlátlan 

mobilnetezést  

A szolgáltató extra kedvezményt biztosít az NMHH mobilkészülékcsere-

programja mellé 

Április 15-ig minden új egyéni előfizető számára fél éven keresztül bruttó 2 000 Ft-os havidíj 

kedvezményt biztosít a Vodafone a RED és a jogosult Go tarifacsomagok árából.  A Vodafone február 

14-től június 30-ig további, akár bruttó 20 000 forintos extra kedvezményt biztosít azon egyéni 

ügyfelek számára, akik az NMHH mobilkészülékcsere-támogatási programja keretében 3G képes 

készüléküket 4G- vagy 5G-képes mobiltelefonra cserélik.  

A piaci változásokra és a megnövekedett adatigényre reagálva a Vodafone extra kedvezményekkel segíti, 

hogy minden egyéni ügyfélhez eljusson a szélessávú, korlátlan mobilinternet nyújtotta élmény és az ehhez 

kapcsolódó lehetőségek. Ehhez mind a 3G képesről 4G- vagy 5G-képes készülékekre való váltást, mind a 

korlátlan belföldi internetelérést biztosító díjcsomagok igénybevételét ösztönzik.  

Most megéri Vodafone-ra váltani  

Február 15-től április 15-ig a Vodafone extra havidíj-kedvezménnyel ösztönzi a korlátlan mobilnetre 

váltást és az új szerződéskötést. A két hónapon keresztül tartó kampány során minden új Vodafone egyéni 

előfizető számára határozott idejű szerződés esetén fél éven keresztül bruttó 2 000 Ft-os havidíj 

kedvezményt biztosítanak minden, korlátlan belföldi internetet biztosító RED és érintett Go tarifacsomagok 

árából.  

Akár bruttó 20 000 Ft extra kedvezmény az NMHH mobilkészülékcsere-támogatási programja 

mellé  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság mobilkészülékcsere-támogatási programjában bruttó 20 000 Ft 

készülék támogatást is kaphatnak azok, akik korábbi, 3G képes készüléküket 4G- vagy 5G-képes, legfeljebb 

bruttó 120 000 forint listaárú mobiltelefonra cserélik. A Vodafone pedig ezen felül akár további akár bruttó 

20 000 Ft extra kedvezményt biztosít az új 4G- vagy 5G-képes készülékek árából.  

A 2022. február 14-től 2022. június 30-ig érvényes akció keretében azon új vagy meglévő egyéni 

előfizetők, akik Go Light, Go Easy 15 vagy a bruttó 4 490 Ft alatti havidíjú, egyedi lakossági flotta 

tarifacsomagokra előfizetést kötnek, vagy 2 éves határozott idejű előfizetői szerződéssel hosszabbítanak 

4G- vagy 5G-képes mobil készülékkel, bruttó 10 000 Ft extra készülékkedvezményben részesülnek a 

mindenkori alap készülékárból, legfeljebb a vételár erejéig.  
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A Go Midi, Go Super vagy a minimum bruttó 4 490 Ft havidíjú, egyedi lakossági flotta tarifacsomagokra 

azonos feltételekkel szerződők bruttó 15 000 Ft, a RED Free+ tarifacsomagra szerződők pedig bruttó 20 000 

Ft extra készülékkedvezményben részesülnek a mindenkori alap készülékárból, legfeljebb a vételár erejéig.  

Az extra készülékkedvezményből természetesen a feltöltőkártyás ügyfelek sem maradnak ki. Azon 

feltöltőkártyás egyéni ügyfelek, akik feltöltési összege eléri a minimum bruttó 3 000 Ft-os értéket, bruttó 5 

000 Ft extra készülékkedvezményben részesülnek a mindenkori feltöltőkártyás alap készülékárból, 

legfeljebb a vételár erejéig.  Előbbiek mellett minden, a Vodafone Magyarországnál leadott 3G képes 

készüléket környezetbarát módon semmisít meg a vállalat.  

A Vodafone akciójával kapcsolatos további részletek a vodafone.hu/mobilcsere oldalon érhetőek el. 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a 

Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) támogatásával útjára indított, , a 

lakosság részére, szélessávú mobilinternet szolgáltatás igénybevételére nem alkalmas mobilkészülékeik 

lecserélésére kiírt támogatás részletes feltételei a https://nffku.hu/mobilcsere valamint a 

https://netrefel.hu/keszulekcsere-tamogatas weboldalon érhetőek el.  

 

További információk:  

   

sajto@vodafone.com 

   
  
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 52 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 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 142 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 51 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. 

https://nffku.hu/mobilcsere
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnetrefel.hu%2Fkeszulekcsere-tamogatas&data=04%7C01%7Crobertistvan.ruzsa%40vodafone.com%7Cfd3f65fc8e4b427a578f08d9f054bc66%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637805069049862065%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bmqFHBnXjY2vJTmbjl0tbe15jA04VSUqddTUGOl%2BgnM%3D&reserved=0
mailto:sajto@vodafone.com
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További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt.  

http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/

