Tévézz bárhol!
Már az EU-ban is használhatják a Horizon Go
szolgáltatást a UPC ügyfelei
Budapest, 2018. március 29. - Április 1-től a UPC ügyfelek a Horizon Go szolgáltatás
segítségével díjmentesen vihetik magukkal a kedvenc tévéadásukat, sorozataikat, zenei és
sportközvetítéseiket már az Európai Unión belüli utazásaikra is.
Így a UPC ügyfelek okos-eszközeiken az EU összes tagországában ott tévézhetnek és férhetnek
hozzá kedvenc MyPrime és TV-tár tartalmaikhoz, ahol csak szeretnének, nyaralás, vagy utazás miatt
sem késnek le róluk. Csak internetkapcsolat és My UPC Profil regisztráció szükséges hozzá!
A UPC Videótárban egyébként mozifilmek, tévéműsorok, sorozatok és koncertek színes választéka
között böngészhetnek ingyenesen. A műsorok emellett megállíthatók és visszatekerhetők, így biztos,
hogy most már egyetlen pillanatról sem maradnak le külföldön sem.
A Horizon Go EU-ban való elérését az Európai Tanács és az Európai Parlament által tavaly
elfogadott, az online tartalomszolgáltatásoknak határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendelete
teszi lehetővé. 2018. április 1-től ugyanis az Európai Unió tagállamain belül a fogyasztók ugyanolyan
módon férhetnek hozzá online tartalmaikhoz, ahogyan az a lakóhelyük szerinti módon biztosított.
Ez alapján a UPC Horizon Go szolgáltatása elérhető lesz az ügyfeleknek az Európai Unió minden
tagállamában, lakóhelyükön kívüli ideiglenes (nyaralás, vagy munka) tartózkodás esetén, az itthoni
csomagjuknak megfelelő módon. A módosításról az ügyfelek a Horizon Go weboldalon és az
applikáción keresztül is tájékoztatást kapnak, illetve április 1-jével frissülnek a Horizon Go
Felhasználási Feltételei is a UPC honlapján.
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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 2017. december 31-i adatai szerint a UPC a közel 1,8 millió magyarországi háztartást
elérő, korszerűsített és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 683 100 kábeltelevíziós, 664 600
szélessávú internetes, 628 000 vezetékes telefon és 88 400 mobilszolgáltatást üzemeltet.
További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

