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Türkiye’nin ilk yerli üretim 

4G’li telefonu 
satışta Vodafone, kendi markasıyla 

Türkiye’de Vestel tesislerinde 
üretilen 4G özellikli akıllı 
telefonu satışa sundu.

“Dijital Dönüşüm Hareketi” programı kapsamında 
tüketicilere son teknolojileri sunan Vodafone, kendi 
markasıyla Türkiye’de üretilen 4G özellikli akıllı 
telefonu satışa sundu.
599 TL satış fiyatı ile raflarda yerini alan Vodafone 
Smart 4 Power’a Red Elite ve Red Elite Extra tarifesine 
sahip aboneler, 24 aylık sözleşmeyle ücretsiz sahip 
olabiliyor. 
4G uluslararası dolaşımı müşterilerine sunan ilk ve 
tek operatör olan Vodafone Türkiye, böylece mobil 
iletişimin gelecek teknolojisini herkes için erişilebilir 
kılmayı hedefliyor.
Son dört yılda 15 Vodafone markalı akıllı telefon ile 
5 tableti piyasaya süren Vodafone Türkiye’nin son 
telefonu Vodafone Smart 4 Power’ın  Long Term 
Evolution (LTE) özelliği, Android 4.4 KitKat işletim 
sistemi ve 5 inç çoklu-dokunmatik (multitouch) ekranı 
bulunuyor. 

8 ülkede şimdiden 4G!
Tüketiciler Vodafone Smart 4 Power ile İtalya, İspanya, 
Yunanistan, Romanya, Portekiz, İngiltere, Yeni Zelanda 

ve Hollanda’ya yapacakları ziyaretlerde 4G teknolojisinin 
olanaklarından faydalanırken, tarifelerinin tamamını 
tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanabiliyorlar.
Vodafone Smart 4 Power tanıtımı için düzenlenen 
basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye 
CEO’su Gökhan Öğüt, Türkiye’nin ilk yerli üretim 4G 
özellikli akıllı telefonu Vodafone Smart 4 Power’ı 

teknolojik avantajlarına göre son derece uygun bir fiyatla 
sunarak,  abonelerinin dijital çağa uyum sağlamalarını 
kolaylaştırdıklarını bildirdi. 4G destekli bir telefonu üretmenin 
yeterli olmadığını belirten Öğüt, “Abonelerin bu hizmeti 
deneyimleyebilmesi de gerekiyor” dedi. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk 
ise, cihazın her kesimden bireyin akıllı telefon sahibi olmasında 
önemli bir rol oynayacağını söyledi.  Buruk, “Bugüne kadar 
“herkes akıllı telefon sahibi olsun” diyerek çıktığımız bu yolda 
Türkiye’de ilk operatör markalı telefon ve tableti sunduk, 
yerli üretimin akıllı telefonda bir seçenek olmasını sağladık.  
4G mobil iletişim teknolojisi için hazırlanan Türkiye’de, bu 
teknolojiyi destekleyen bir akıllı telefonu son derece uygun 
fiyata sunarak, ülkemizde hem akıllı telefon penetrasyonunun 
yükselmesine, hem de 4G’ye hazırlık sürecine katkıda 
bulunacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

3 bin mAh pil kapasiteli Smart 4 Power, 5 inç qHD IPS çoklu-
dokunmatik ekrana sahip. Android 4.4 KitKat işletim sistemi 
bulunan telefonun 4 GB dahili depolama alanı, 32 GB’ye kadar 
mikro SD kart desteğiyle artırılıyor.
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