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Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és a UPC
Lengyelország vezérigazgatójának nyilatkozata a
Liberty Global és a Vodafone által bejelentett
megállapodással kapcsolatban
Budapest, 2018. május 9. - „Ez egy meghatározó pillanat a UPC Magyarország történetében. A
tranzakció a UPC eredményeinek és csapatának elismerése is. Egyben beleilleszkedik a
távközlési iparág fejlődésébe, amit egyaránt meghatároz a verseny és az ügyfelek minél jobb
kiszolgálása, illetve a világszínvonalú Internet- és médiaszolgáltatások biztosítása.
A versenyhatósági eljárás lezárását követően egy olyan integrált 4P képes országos szolgáltató jöhet
létre, amely méretéből adódóan képes az új generációs vezeték nélküli TV- és szélessávú
szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális beruházásokat biztosítani. A tranzakcióból származó
előnyöket mind a lakossági, mind pedig az üzleti ügyfelek élvezni fogják: nagyobb hozzáadott értékű
szolgáltatásokhoz és szélesebb választási lehetőséghez jutnak. A tranzakció erősíti a versenyt, és
más szolgáltatókat is arra ösztönöz, hogy növeljék beruházásaikat.
A UPC Magyarország és a Vodafone együtt egy olyan erős párost fog alkotni, amely képes arra,
hogy a gigabit alapú szélessávú és 5G fejlesztések élére álljon, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz a
kormányzati célkitűzéshez, amely Magyarországot az európai és globális digitalizációs és 5G
fejlesztések meghatározó szereplőjévé kívánja tenni.
A tranzakció versenyhatósági eljárásának lezárásáig a UPC Magyarország a Liberty Global csoport
részeként, független piaci szereplőként folytatja önálló működését. Mind a Liberty Global, mind pedig
a UPC Magyarország elkötelezett abban, hogy beruházások folytatásával továbbra is értéket
teremtsen ügyfeleink, munkatársaink, a gazdaság és a társadalom egésze számára.”
Robert Redeleanu hozzátette:
„Számunkra ügyfeleink és munkatársaink az elsők. Fő célunk az, hogy innovatív megoldások
fejlesztésével a lehető legjobb élményt nyújtsuk ügyfeleinknek, mert mi ebben vagyunk a legjobbak.”
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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.

