Megérkezett a film-és sorozat rajongókat
megszólító Cinemax Pak a UPC kínálatába
Budapest, 2018.08.16. – Már elérhető a UPC digitális csatornakiosztásában a Cinemax
Pak szolgáltatási csomag, amely az HBO inc. által működtetett Cinemax és Cinemax 2
prémium csatornákat tartalmazza. A hollywoodi sikerfilmeket és sorozatokat, valamint
nemzetközi művészfilmeket és kultikus alkotásokat felsorakoztató csomag az első hónapban
ingyenes, ezt követően 990 Ft, 12 hónapos hűségnyilatkozattal pedig 790 Ft/hó áron érhető el.
Az egyedi Cinemax és Cinemax 2 csatornák a legismertebb filmeket és sorozatokat, a
legnépszerűbb színészeket, valamint a legjobb történeteket hozzák el a világ minden tájáról. A
csatornák különböző műsorkínálattal szórakoztatnak a hét minden napján, a nap 24 órájában –
mindezt reklámok és megszakítások nélkül.
A Cinemax a hollywoodi filmek krémjét és saját gyártású, valamint Amerika legfrisseb sorozatait
hozza el, de a drámák, vígjátékok, akció-és kalandfilmek, krimik, horrorok és fantasyk terén sincsen
hiány. A csatornán vasárnaponként a sikerfilmeké, szombaton a saját gyártású műsoroké, illetve
sorozatoké, pénteken a kultfilmeké, szerdánként a drámáé és a rejtélyé, hétfőnként pedig a hónap
sztárjáé a főszerep. A Cinemax 2 művészcsatorna európai és nemzetközi független sikerfilmek,
kultsorozatok és fesztivál-kedvencek széles választékát mutatja be. A csatorna szombatonként a heti
premierfilmeket, vasárnap a nemzetközi alkotásokat, hétfőn, a „Napjaink klasszikusai” rovaton belül a
kultfilmeket, csütörtökön pedig a díjnyertes sorozatokat kínálja a nézőknek.
„Fontosnak tartjuk, hogy kínálatunkat előfizetőink igényeire szabjuk, ehhez pedig elengedhetetlen a
folyamatos megújulás. Bízunk benne, hogy az egyedi csatornákat tartalmazó Cinemax Pak
hozzájárul ahhoz, hogy a film-és sorozatrajongók elvárásainak maximálisan eleget tegyünk” –
mondta Takács Viktor, a UPC Magyarország content managere.
“Nagy örömünkre szolgál, hogy a változatos, különleges és egyben prémium tartalmak iránt
érdeklődő UPC előfizetők most már önálló csomagban is elérhetik a Cinemax csatornákat. Bízunk
benne, hogy a Cinemax Pak mozicsomag bevezetésével tovább erősíthetjük a UPC innovatív,
sokszínű és folyamatosan bővülő tartalom kínálatát” – mondta Kolb Iván, az HBO Magyarország
Kereskedelmi Igazgatója.
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Ha további információkra van szüksége, várjuk kérdéseit a sajto@upc.hu címen.

A UPC-ről
A UPC Magyarország vezető integrált infokommunikációs szolgáltatója, amely innovatív
szolgáltatásaival 1998 óta van jelen a piacon. Kábelhálózatain országszerte közel 350 településen
biztosít televíziós, szélessávú internet és vezetékes telefon szolgáltatásokat. Mobilszolgáltatását a
hazai távközlési szektorban új megközelítéssel indította útjára 2015-ben, elsőként kínálva korlátlan
adatforgalmú, hűségidő nélküli díjcsomagokat és hálózatfüggetlen készülékeket. Innovatív
applikációi és szolgáltatásai segítségével a UPC az otthonok és irodák falain kívül is biztosítja a
csatlakozást a digitális világ határtalan lehetőségeihez. A UPC Vállalati Szolgáltatások üzletága
egyedi igényekre szabott és kedvező árú üzleti kommunikációs megoldásokat nyújt a vállalkozások
számára.
A vállalat 2018. június 30-i adatai szerint a UPC a több mint 1,8 millió magyarországi háztartást
elérő, korszerűsített és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 687 700 kábeltelevíziós, 680 300
szélessávú internetes, 652 700 vezetékes telefon és 99 000 mobilszolgáltatást üzemeltet.
További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

