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Vodafone Message+
SMS şi chat într-un singur loc!
Vodafone Message+ îţi oferă libertatea de a comunica nu doar prin cuvinte, îmbinând într-un
singur serviciu eficienţa SMS-ului şi experiența chat-ului.
Vodafone Message+ este noul serviciu de mesagerie dedicat clienţilor Vodafone, care îţi permite
să comunici atât cu utilizatorii aplicaţiei cât şi cu oricine altcineva, afişând toate mesajele într-un
sigur loc. Acum poţi înlocui aplicaţia clasică de mesagerie cu Vodafone Message+.
Vodafone Message+ pentru sistemul de operare iOS îți permite să primești și să transmiți mesaje
de tip chat, imagini, fișiere video și audio către contactele din agendă care folosesc aplicația.
Aplicația nu mai este disponibilă pentru descărcare începând cu data de 25.01.2019. Dacă aveți
aplicația instalată pe telefon, vă rugăm să rețineți că asistenţa pentru serviciul Message+ va fi
suspendată din luna Aprilie 2019. Veți putea totuși să utilizați funcționalitățile aplicației, insă nu
vor mai fi disponibile actualizări sau funcții noi.

Vodafone Call+
dă viață conversațiilor tale!
De acum vei avea o experienţă personală şi interactivă în timpul apelurilor prin adăugarea de
conţinut fără întreruperea conversaţiei.
Poţi să înlocuieşti acum aplicaţia standard de apelare cu Call+!
Descoperă tot ce îți oferă Vodafone Call+


Distribuie fotografii, locaţia curentă, detaliile contactelor sau orice alt fişier în timp ce
vorbeşti fără a întrerupe conversaţia



Lasă un mesaj audio sau unul de tip text dacă persoana apelată nu a răspuns.



Permite-le prietenilor tăi să afle de ce îi suni, chiar înainte de a răspunde prin adăugarea
unei notificări de importanţă, locaţiei curente sau o fotografie astfel încât să fie vizibile
când sună telefonul.



Poţi oricând transforma apelul standard curent într-unul video



Găseşti uşor toate informaţiile, fotografiile trimise sau receptione în timpul apelurilor

Pentru o experiență completă, Vodafone Message + & Vodafone Call + se instalează împreună.
Vodafone Call+ este un serviciu exclusiv pentru cliențií Vodafone.
Pentru a putea utiliza serviciile Vodafone Call+/Message+ îți recomandăm să citeşti şi să fii de
acord cu Termenii şi Condițiile.
Aplicația nu mai este disponibilă pentru descărcare începând cu data de 25.01.2019. Dacă aveți
aplicația instalată pe telefon, vă rugăm să rețineți că asistenţa pentru serviciul Call+ va fi
suspendată din luna Aprilie 2019. Veți putea totuși să utilizați funcționalitățile aplicației, insă nu
vor mai fi disponibile actualizări sau funcții noi.
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Automarket
Acces instant la știri auto, anunțuri de vânzări mașini, promoții.
Cu aplicația Automarket ai acces instant la știri auto, anunțuri de vânzări mașini noi și secondhand, promoții și adrese ale dealerilor sau ale importatorilor.
Poți descărca aplicația din Google Play sau din App Store.

Transport Urban
Călătorești rapid și sigur, folosind mijloacele de transport public – planificator de rute pentru
transportul public.
Oraşe şi regii de transport disponibile: București (RATB & Metrorex), Braşov (RATBv), Constanţa
(RATC), Cluj-Napoca (RATUC), Iaşi (RATP), Ploieşti (RATP) şi Timişoara (RATT). Vor fi incluse
la următoarea actualizare: Albă Iulia (STP), Craiova (RAŢ), Sibiu (TurSib).
Fie că eşti student, turist sau localnic, Transport Urban este pachetul complet de planificare a
rutelor: hartă, staţii, indicaţii şi tot ce ai mai putea avea nevoie, toate îmbrăcate într-o interfaţă
fluentă. Planifică-ţi rutele în cîteva secunde, trimite-le şi prietenilor sau salvează-le pentru
altădată, cumpără bilete şi abonamente*.
Cele mai importante caracteristici:
 interfaţă curată şi uşor de folosit;


harta cu staţiile de autobuz / tramvai / metrou;



indicaţii pas cu pas, uşor de înţeles;



estimarea distanţelor, timpilor şi costurilor călătoriei;



căutare: străzi şi puncte relavante de interes;



GPS: setează-ţi locaţia curentă că punct de plecare / sosire.

* biletele şi/sau abonamentele sunt disponibile în Alba Iulia, București, Cluj, Iași, Ploiești.
Important! Aplicația necesită conexiune la Internet – nu funcţionează offline. Pentru a asigura
rezultate rapide şi actualizate, rutele sunt calculate de către serverul Transport Urban.
Poți descărca aplicația din Google Play, din App Store sau Windows Phone Store.
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Vodafone Meteo
Informații de la ANM despre starea vremii și prognoza pe următoarele 3 zile.
Vodafone Meteo furnizează informații de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM)
despre starea actuală a vremii și prognoza pe următoarele 3 zile. Aplicația îți permite să afli
informații meteorologice în funcție de zona în care te afli folosind funcția de localizare prin GPS.
Aplicația este disponibilă pentru sistemele de operare Android, iOS și Symbian.
Poți descărca aplicația din Google Play, din App Store sau Windows Phone Store.

NetPerform

Ştii câţi MB de net ai consumat sau câte minute vorbeşti zilnic? NetPerform are răspunsul!
Cum te ajută aplicaţia Net Perform? Poţi vedea:


cât trafic de internet ai consumat prin reţeaua mobilă sau Wi-Fi,



cât timp ai utilizat servicii de voce



cât trafic de internet îţi consumă aplicaţiile instalate pe telefonul/tableta ta şi un top al
acestora în funcţie de volumul de net consumat



poţi efectua un test de viteză a internetului mobil sau Wi-Fi



multe alte funcţii utile

Aplicaţia înregistrează aceste informaţii despre consumul tău în mod anonim şi ne oferă o
evaluare directă a funcţionării şi performanţei reţelei în zona ta. Toate aceste informaţii sunt
folosite în mod exclusiv cu scopul de a o îmbunătăţi şi a-ţi pune la dispoziţie cea mai bună reţea.
Traficul naţional de internet pentru utilizarea aplicaţiei este tarifat conform ofertei curente de
internet. Dacă eşti client Vodafone România, opţiunea de testare a vitezei de internet (Speed
Test) beneficiază de trafic naţional gratuit atunci când eşti conectat la reţeaua mobilă de internet
Vodafone. Traficul celorlalte opţiuni şi secţiuni din aplicaţie poate reprezenta 10-15 MB/lună.
Te atenţionăm că dacă nu te afli în România, nu eşti un client Vodafone România sau ţi-ai
schimbat limba implicită a telefonului şi ai instalat Net Perform este posibil să fii taxat conform
planului tarifar al furnizorului tău de servicii de internet.
Aplicația nu mai este disponibilă pentru descărcare.
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TPark
Aplicaţie gratuită pentru plata parcării prin SMS în România.
Selectează oraşul şi perioada dorită şi aplicaţia va trimite SMS-ul corespunzător. În câteva
secunde primeşti un SMS de confirmare.
Aplicația este disponibilă gratuit și momentan poate fi utilizată în 19 orașe din țară: Arad, Bacău,
Baia Mare, Bistrița, Brașov, Cluj-Napoca, Dej, Fălticeni, Odorheiu Secuiesc, Oradea, Pitești,
Reghin, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sighetu Marmației, Sighișoara, Târgu Mureș, Timișoara și
Turda.
Cea mai nouă funcție din aplicație este plata vinietei de Ungaria pentru autoturismele cu
greutatea maximă admisibilă de 3,5 tone. Serviciul este oferit în România exclusiv de TPark, în
parteneriat cu Agenția Maghiară de Plăți Mobile (NEMZETI MOBILFIZETÉSI ZRT).
Poți descărca aplicația din Google Play, din App Store sau din Windows Phone Store.

Trilulilu
Cele mai tari clipuri video și imagini de pe Trilulilu.
Aplicația Trilulilu pentru Android a fost creată pentru a-ți oferi posibilitatea de a fi Trilulilu peste
tot. Cu această primă versiune a aplicației poți vedea cele mai tari clipuri video și imagini de pe
Trilulilu, poți asculta muzică dacă ești autentificat, poți intra în contul tău Trilulilu, îți poți accesa
propriile fișiere și poți încărca fișiere video și imagini direct de pe mobil în contul tău Trilulilu.
Aplicația nu mai este disponibilă pentru descărcare.

5

