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Budapest, 2022. június 8. 

Már Horvátországban is elérhető a Vodafone 5G roaming 

szolgáltatása  

A legnépszerűbb úti cél mellett további 28 országban érhető el a 

szolgáltatás 

Tovább bővítette 5G roaming szolgáltatását a Vodafone, így már összesen 29, európai és 

Európán kívüli országban élvezhetik utazás közben az ügyfelek az újgenerációs 

mobilhálózat nyújtotta előnyöket. A Vodafone 5G roaming szolgáltatását az egyik 

legnépszerűbb nyári külföldi desztináción, Horvátországban is többletköltségek nélkül 

használhatják az ügyfelek 5G-képes készülékeikkel. 

Az egyik legnagyobb online utazásközvetítő felmérése szerint már tavaly is elérték a nyári 

foglalások a 2019-es foglalások 70%-át, a koronavírussal kapcsolatos korlátozások további 

enyhülése vagy teljes eltörlése pedig idén még inkább kedvez majd az utazókedvnek az 

előrejelzések szerint1.  

A felmérés2 eredményei alapján 2021-ben a magyarok által leglátogatottabb városok közé 

tartozott Berlin, Párizs, London és Lisszabon is. A top10-es listán olasz és görög nyaralóhelyek is 

szerepeltek, ugyanakkor a legnépszerűbb külföldi nyaralóhely a magyarok körében továbbra is 

Horvátország. Azon Vodafone ügyfeleknek, akik ezekre az úti célokra utaznak, már a nyaralás alatt 

sem kell lemondaniuk a szupergyors internetről és az 5G további előnyeiről. A mindenkori roaming 

díjszabáson felül az 5G roaming szolgáltatás többletköltséggel nem jár, mindössze egy 5G-re 

alkalmas készülék szükséges hozzá. 

Ahogy itthon, úgy külföldön is a legtöbb országban még csak most kezd elterjedni az 5G hálózat. 

A Vodafone 29 ország összesen 32 helyi, innovatív, az ügyféligényekre gyorsan reagáló 

szolgáltatójával szerződött, ezáltal biztosítva saját ügyfelei számára az 5G szolgáltatást. 

A külföldi szolgáltatókkal kötött megállapodásoknak köszönhetően a Vodafone 5G-képes 

telefonnal és díjcsomaggal rendelkező ügyfelei a legnépszerűbb úti célokon már nyaralás alatt is 

 
1 Kiwi.com (2022 január): Kiwi.com 2021: Travel Review - Kiwi.com 
2 Turizmus Online - Ezek voltak a magyarok kedvenc nyári úti céljai 

https://media.kiwi.com/kiwi-com-2021-travel-review/
http://turizmusonline.hu/kulfold/cikk/ezek_voltak_a_magyarok_kedvenc_nyari_uti_celjai
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hagyatkozhatnak az újgenerációs internetre. A tavaly novemberben bejelentett országok mellett 

most már Horvátországban, Franciaországban, Szlovéniában, Portugáliában, Máltán és Kuvaitban 

is elérhető az 5G roaming szolgáltatás. 

Az 5G roaming az alábbi országokban érhető el a Vodafone ügyfelei számára: 

• Amerikai Egyesült Államok 

• Ausztria 

• Belgium 

• Bulgária 

• Dél-Korea 

• Egyesült Arab Emírségek 

• Egyesült Királyság 

• Finnország 

• Franciaország 

• Horvátország 

• Hollandia 

• Hong-Kong 

• Írország 

• Kína 

• Kuvait 

• Lengyelország 

• Lettország 

• Luxemburg 

• Málta 

• Németország 

• Olaszország 

• Portugália 

• Románia 

• Svájc 

• Szaúd-Arábia 

• Szlovénia 

• Taiwan 

• Thaiföld 

• Törökország 
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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 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.  

 

 

mailto:sajto@vodafone.com
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L3Ulgu%2BFQyeOmxrNPfw7aAbEL0arrjEu4EMG1n0mYNU%3D&reserved=0
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