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Megállapodást kötött a Netflix és a Liberty Global
A UPC és anyavállalatának ügyfelei több mint 30 országban
érhetik majd el a Netflix tartalmakat egyetlen gombnyomással
2016. szeptember 14. – A világ legnagyobb kábelkommunikációs vállalata, a Liberty Global ma
bejelentette, hogy többéves megállapodást kötött a Netflixszel, amelynek köszönhetően a Liberty
Global és leányvállalatai – így a UPC Magyarország – televíziós csomagjainak előfizetői több mint
30 országban férhetnek hozzá a videós platformot üzemeltető cég filmes kínálatához. A Liberty
Global fejlett digitális televíziós platformjain az Európában, Latin-Amerikában és a Karibi-térségben
élő ügyfelek számára válik elérhetővé a Netflix színvonalas sorozatokból, filmekből és
gyerekműsorokból álló kínálata.
A most megkötött együttműködés előzményeként a Netflix tartalmak már sikeresen debütáltak
Nagy-Britanniában, a Liberty csoporthoz tartozó Virgin Media TiVo platformján még 2013-ban. Ezek a
kezdeményezések is bizonyítják a Liberty Global elkötelezettségét az iránt, hogy a legjobb, minőségi
szórakoztató tartalmakat tegye elérhetővé ügyfelei számára televízión, tableten vagy mobiltelefonon
keresztül. A Liberty Global olyan digitális tv platformjai, mint a Horizon, teljesen integrált és többféle
eszközön elérhető módon biztosítják az ügyfelek számára a televíziózás, az interaktív videótárak, és
az online tartalmak élményét.
A Netflixszel kötött megállapodás újabb jelentős lépés azon az úton, amelyen a Liberty Global halad
tartalmi kínálatának további bővítése felé, és amelynek keretében évi 2,5 milliárd dollár értékben
fejleszti ezt a területet különböző partnerségek, felvásárlások és együttműködések révén.
Mike Fries, a Liberty Global vezérigazgatója elmondta: „Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a lehető
legjobb tartalmakat biztosítsuk előfizetőink számára és izgalommal várjuk az együttműködés további
kiterjesztését a Netflixszel. Ennek a megállapodásnak köszönhetően ügyfeleink még szabadabban
férhetnek hozzá a Netflix elképesztően gazdag filmes kínálatához, mindössze egy gombnyomással,
hiszen ezt a lehetőséget teljes egészében integráljuk megszokott digitális televíziós
szolgáltatásunkba.”
Reed Hastings, a Netflix vezérigazgatója kifejtette: „Ez az együttműködés a Virgin Mediával a NagyBritanniában már sikerrel bizonyított megállapodásunkra épül, és világszerte több millió ügyfelünk
számára nyújt könnyű hozzáférést televíziós és filmes műsoraink széles kínálatához úgy, hogy ehhez
mostantól csak egy távirányítót kell használniuk.”
Amint a Netflix alkalmazás elérhetővé válik a Liberty Global fejlett digitális platformjain, a Netflixre
korábban már regisztrált felhasználók könnyedén böngészhetnek majd a kínálatban úgy, hogy
ezentúl nem kell egy harmadik eszközt közbeiktatniuk, hanem rögtön set top boxuk távirányítójával
érhetik el a Netflix tartalmakat. A Netflix új felhasználói pedig könnyedén regisztrálhatnak a

szolgáltatásra a televíziójuk képernyőjén látható Netflix ikon segítségével, majd ezt követően azonnal
és rendkívül könnyen hozzáférhetnek a kívánt tartalmakhoz.
A digitális tévéken mostantól elérhető Netflix applikáció további hatezer órányi tartalommal –
filmekkel, tévésorozatokkal és dokumentumműsorokkal – gazdagítja a Liberty Global videótárának
kínálatát, amelyet a MyPrime és Play szolgáltatásokkal is elérhetnek a felhasználók. Ezen kívül a
Liberty Global olyan népszerű szolgáltatásokat is kínál kiegészítésként, mint a Műsorvisszanéző
funkció, amelynek segítségével akár egy hétig visszanézhetők a legnépszerűbb televíziós csatornák
műsorai.
A Liberty Global szolgáltatási területén először Hollandiában indítják el az új Netflix applikációt a
Horizon médiaboxokon. A többi országban a szükséges technológiai fejlesztéseket követően,
várhatóan 2017 folyamán válik majd elérhetővé az új szolgáltatás.
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A UPC-ről
A UPC Magyarország vezető integrált infokommunikációs szolgáltatója, amely innovatív
szolgáltatásaival 1998 óta van jelen a piacon. Kábelhálózatain országszerte több mint 300 településen
biztosít televíziós, szélessávú internet és vezetékes telefonszolgáltatásokat. 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 lehetőségeihez. A UPC Vállalati Szolgáltatások üzletága egyedi igényekre szabott és
kedvező árú üzleti kommunikációs megoldásokat nyújt a vállalkozások számára.
További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.
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A Liberty Globalról

A Liberty Global a világ legnagyobb nemzetközi kábelkommunikációs vállalata, mely Európa, LatinAmerika és a Karibi-térség több mint 30 országában nyújt szolgáltatásokat. A Liberty Global
infrastrukturális beruházásaival a digitális forradalom vívmányainak legszéleskörűbb elérhetőségét
kínálja ügyfelei számára. A vállalat az innováció elkötelezettjeként piacvezető termékeket fejleszt,
melyek újgenerációs hálózatokon keresztül kötik össze a felhasználókat - több mint 59 millió
televíziós, szélessávú internet and telefonszolgáltatás előfizetőjét. A Liberty Global emellett több
mint 10 millió mobil-előfizetővel rendelkezik, valamint több mint 6 millió ponton elérhető wifiszolgáltatást nyújt.

A Liberty Global két részvénnyel van jelen: a Liberty Global Csoporttal (NASDAQ: LBTYA, LBTYB és
LBTYK) az európai, míg a LiLAC Csoporttal (NASDAQ: LILA és LILAK, OTC Link: LILAB) a latin-amerikai és
a karibi-térségbeli piacokon.
A Liberty Global Csoport 12 európai országban működik Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet és
UPC brand neveken. A LiLac Csoport több mint 20 országban nyújt szolgáltatásokat Latin-Amerikában
és a Karib-térségben, itt pedig a VTR, Flow, Liberty, Mas Mobil és BTC márkanevekkel. Ezen felül, a
LiLAC Group több mint 30 piacon működtet földalatti optikai üvegszálas hálózatot.
További információért látogatossan el a www.libertyglobal.com oldalra, és kövesse a vállalatot a
twitter-en, a LinkedIn-en, a Facebook-on és az Instagram-on.
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