Budapest, 2019. július 18. – Üdvözöljük az Európai Bizottság Liberty Global – Vodafone
megállapodásra vonatkozó döntését, amellyel a tranzakció lehetővé válik és az egyesülés
minden előnye megvalósulhat.
„Ez egy nagyszerű pillanat és kiemelkedően fontos állomás a UPC Magyarország 25 éves
történetében. Mind az ügyfelek, mind a teljes magyar gazdaság egyaránt profitálni fognak az integrált
és teljes mértékben egyesített vállalat megszületéséből. A következő hetekben lezáruló tranzakcióval
a Vodafone és a UPC együtt még erősebb és agilisabb lesz, és még jobban szolgálja ki mind a
lakossági, mind a vállalati ügyfelek igényeit a telekommunikációs szolgáltatások teljes spektrumán.
Az új, egyesített vállalatot minden adottsága tökéletesen alkalmassá teszi arra, hogy tovább fejlessze
Magyarországon az 5G technológiát és a gigabites szélessávú internet hálózatot, és hozzájáruljon
annak a kormányzati célnak a megvalósításához, hogy az országot a digitalizáció élvonalába állítsa
Európában és szerte a világon. Rendkívül büszke vagyok a UPC elkötelezett és tehetséges
csapatára, hiszen nekik köszönhetők a UPC kiemelkedő eredményei, és ők tették lehetővé ezt a
történelmi tranzakciót. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és további sikereket kívánok a
jövőbeni, a Vodafone-nal már közös úthoz” – mondta Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és
Lengyelország vezérigazgatója, a Liberty Global Közép- és Kelet-európai üzletágának ügyvezetője.
-KÖZLEMÉNY VÉGEHa 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 356 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 határtalan lehetőségeihez. A UPC Vállalati Szolgáltatások üzletága
egyedi igényekre szabott és kedvező árú üzleti kommunikációs megoldásokat nyújt a vállalkozások
számára.

A vállalat 2019. március 31-i adatai szerint a UPC a több mint 1,83 millió magyarországi háztartást
elérő, korszerűsített és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 691 200 kábeltelevíziós, 700 400
szélessávú internetes, 686 400 vezetékes telefon és 115.800 mobilszolgáltatást üzemeltet.
További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

