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Budapest, 2022. március 24. 

A megnövekedett adatigényhez igazítja lakossági mobilinternet 

portfólióját a Vodafone 

A „Mobilnet 150 GB + 1500 GB” csomag a vezetékes internet helyettesítésére 

is megfelelő, a kedvezményes „Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB” mindenki 

számára elérhetővé teszi a mobilinternetet 

A Vodafone Magyarország célja, hogy a megváltozott ügyféligényeknek megfelelő 

adatmennyiséget kínálva még szélesebb körben elérhetővé tegye az online jelenlétet, 

hozzájáruljon az információs szabadsághoz és a digitális jóléthez. A március 18-tól 

elérhető új csomagok megfelelő adatmennyiséget biztosítanak alacsony áron, lehetőséget 

teremtve akár a vezetékes internet kiváltására is. A Mobilnet 150 GB + 1500 GB csomagot 

kifejezetten a növekvő adatigény kielégítésre tervezték – akár vezetékes internet 

helyettesítésére is megfelelő. A Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB egy rendkívül 

kedvezményes ajánlat, melynek keretében megemelt adatkeretet biztosít a szolgáltató, a 

korábbi 1 GB-hoz képest 5 GB belföldi és EU adatot. 

Két új adatcsomagot vezet be a Vodafone Magyarországra – reagálva a megváltozott 

ügyféligényekre és megnövekedett adatfogyasztásra. A Mobilnet 150 GB + 1500 GB-ot 

kifejezetten a növekvő adatigény kielégítésre tervezték – akár vezetékes internet helyettesítésére 

is megfelelő. A 150 GB főidőben felhasználható adatmennyiség felett további 1500 GB áll 

rendelkezésre főidőn kívül. A korábbi 00:00-tól 06:00-ig tartó főidőn kívüli időszak helyett az 1500 

GB már 22:00-tól 08:00-ig terjedő idősávban használható fel. Az előfizetés tablettel vagy 1 Ft-os 

WiFi hotspottal is választható, 7 990 Ft/hó, illetve már meglévő vagy frissen vásárolt Vodafone 

mobil előfizetés mellé 6 990 Ft/hó havidíjjal.  

A másik új díjcsomag a Digitális Jólét Alapcsomag 5 GB, amely egy rendkívül kedvezményes 

csomag a digitális jólét megteremtéséért. Ennek keretében a korábbi 1 GB helyett 5 GB adatkeretet 

biztosít a Vodafone 1 990 Ft/hó havidíjért. Az adatcsomag belföldön és az EU-ban is teljes 

egészében felhasználható.  

Az új csomagok bevezetésével párhuzamosan a Vodafone Magyarország március 15-én a Digitális 

Jólét Alapcsomagot, március 18-án pedig a Homenet+ csomagot vezette ki. Ugyanakkor a 10 GB-

os belföldi és EU-s adatforgalommal szabad közösségi élményt garantáló Mobilnet Medium+ 

továbbra is elérhető marad. 
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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 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. 

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

oldalunkat itt.  

 

További információk: 

 

sajto@vodafone.com   
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