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Budapest, 2022. május 4. 

Még stabilabb otthoni internetszolgáltatást biztosít a Vodafone új 

díjcsomagja  

Az új Internet Pro díjcsomagban a vezetékes internet mobilinternettel egészül 

ki arra az esetre, ha valami megzavarná az alapszolgáltatást 

A Vodafone frissen bevezetett Internet Pro csomagjával az alap vezetékes 

internetszolgáltatás mellé egy kiegészítő mobiladatot tartalmazó SIM kártyát és 

opcionálisan Wi-Fi hotspot eszközt is vásárolhatnak az előfizetők. A korlátlan mobil adatot 

az ügyfelek havonta egyszer tetszőleges időpontban aktiválhatják 72 órára a My Vodafone 

applikáción keresztül, így, ha esetleg valami megzavarja a vezetékes szolgáltatást, az 

internetelérés így akkor is folyamatos marad, ha például az utcában zajló építkezés, 

csatornázás, áramszünet vagy a rossz időjárás miatt elmegy az otthoni internet. 

A folyamatos internetelérés napjainkban sokak számára nélkülözhetetlen a munkához, 

kapcsolattartáshoz, az ügyintézéséhez, vagy akár a kikapcsolódáshoz. Azonban még a 

legmegbízhatóbb internetkapcsolatot is megzavarhatják olyan külső tényezők, mint egy 

építkezés, az utcában zajló csatornázás, a rossz időjárás vagy éppen egy áramszünet. Az ilyen 

helyzetekre vezeti be megoldásként a Vodafone az Internet Pro csomagot, amivel az 

internetelérés akkor is zavartalan marad, amikor az otthoni vezetékes internetszolgáltatás nem 

érhető el. 

A vezetékes net sebessége és a mobil hálózat függetlensége egy csomagban 

A korlátlan vezetékes internet mellett az Internet Pro csomagra előfizető ügyfelek a vezetékes és 

a mobil hálózat előnyeit élvezve havonta automatikusan megújuló 5GB belföldi adattal, illetve 

havonta egyszer aktiválható 72 órás korlátlan adathozzáféréssel tudják biztosítani a gondtalan 

internetezést előre nem látható okokból történő szolgáltatás kiesés esetén is. 

Apróbb hálózati lassulások esetén a havonta elérhető és megújuló 5GB mobilinternet támogatja 

az internetfolytonosságot. Az ügyfelek a My Vodafone applikáción keresztül azonnal, egyetlen 

gombnyomással aktiválni tudják a „Wi-Fi pótló” mobilinternet opciót, ami 72 óráig korlátan 

adatforgalmat biztosít a havi 5GB adaton felül, így mindig zavartalan maradhat az internetelérés. 
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Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy több alkalommal is szükséges lehet a vezetékes net 

kiváltására. A szolgáltató erre is kínál megoldást: ebben az esetben az ügyfélszolgálaton keresztül 

tudják újra aktiválni a 72 órás korlátlanság opciót, természetesen az újbóli aktiválás sem jár extra 

költséggel.  

Biztos internetelérés minden körülmények között 

A 5080 forinttól elérhető Internet Pro csomagokban a vezetékes internet szupergyors netezést 

tesz lehetővé egyszerre akár több eszközön is. Ráadásul az új csomaggal még a vezetékes internet 

bekötésére sem kell várniuk az ügyfeleknek, hiszen a mobilinternetet biztosító SIM kártya már a 

szerződéskötéskor aktiválásra kerül, és adatkerete azonnal az ügyfelek rendelkezésére áll. 

 A SIM kártya mellé az Internet Pro előfizetők számára opcionálisan akár egy összegben már 10 

800 Forintért, vagy 12 havi kamatmentes részletre havi 900 Forintért megvásárolható Wi-Fi hotspot 

eszközzel pedig a mobiladat megoszthatóvá válik, ezzel elősegítve a stabil internetkapcsolatot a 

lakás minden pontján.  

A szolgáltatás a monori körzet ADSL hálózattal lefedett területein kívül új és meglévő Internet 

M/L/XL csomaggal rendelkező előfizető részére érhető el. További információ 

https://www.vodafone.hu/otthoni-szolgaltatasok/internetpro weboldalon érhető 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 47 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 

https://www.vodafone.hu/otthoni-szolgaltatasok/internetpro
mailto:sajto@vodafone.com
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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.  

 

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
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fvodafone%2F&data=04%7C01%7Ctimea.varga3%40vodafone.com%7C3b56e0ccb8bb40163e2508d9f2beacc1%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637807723014073760%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fqiay%2BuWb327shWmufECoM7yFlzJ1MKq%2F8GC1p68FJs%3D&reserved=0

