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A Vodafone megkapta az engedélyt a UPC felvásárlására 
 

A mai napon az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone Csoport 18,4 milliárd 

euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar 

leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is.  Az ügylet várhatóan 2019. július 31-

re zárulhat le, amikor a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország megkezdi 

közös működését.  

 

A Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország a jövőben közösen bővíti majd gigabit képes 

szolgáltatásait, hozzájárulva ezáltal Magyarország fejlődéséhez. Az egyesült vállalat minden 

szegmensben képes lesz teljes körű konvergens szolgáltatások nyújtására, valamint gigabit képes 

vezetékes- és mobilhálózataiba történő befektései révén hozzájárul a digitális társadalom gyorsuló 

ütemű fejlődéséhez.  

 

Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország elnök-vezérigazgatója így fogalmazott: „Erős 

felelősségtudattal rendelkező vállalatként a UPC Magyarországgal való egyesülésünk célja, hogy 

még több magyar ember élvezhesse gigabit képes hálózatainkon keresztül magas minőségű, 

digitális szolgáltatásainkat. A továbbiakban is Magyarország megbízható partnere szeretnénk 

maradni, inspiráló újdonságokat és a szolgáltatások teljes skáláját kínálva lakossági és vállalati 

ügyfeleink számára. A növekedés során biztosítani fogjuk, hogy mindez fenntartható módon 

történjen. Teljes csapatom és jómagam is elkötelezettek vagyunk Magyarország nagyszerű 

digitális jövőjének építésében.” 

 

A felvásárlással a Vodafone egyben Európa vezető konvergens szolgáltatójává fog válni, 116,3 

millió mobil- és 22,1 millió televíziós ügyféllel, valamint egy olyan újgenerációs vezetékes 

hálózattal, amely összesen 122 millió otthont és vállalkozást ér el.  

 

A Vodafone és a UPC magyarországi egyesülése élénkíti a versenyt, innovatívabb szolgáltatásokat 

eredményez, valamint lehetővé teszi az ügyfélkiszolgálás színvonalának további növelését. 

 

Az ügylet várhatóan július 31-ével zárul le. A Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország addig 

különálló vállalatokként folytatják tevékenységüket, és az ügyfeleket változatlanul, az eddig 

megszokott ügyfélszolgálati csatornákon szolgálják ki. 
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A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs és technológiai szolgáltatója. Nagy tapasztalattal 

rendelkezünk a konnektivitás, a konvergencia és az IoT (Dolgok internete) terén, emellett támogatjuk a mobil 

pénzügyi szolgáltatások és a digitális átalakulás fellendítését a feltörekvő piacokon.  

A Vodafone Csoport 25 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 41-ben rendelkezik partnerhálózattal, 

valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. március 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 650 millió 

mobil-, illetve 19 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel, valamint 14 millió TV ügyféllel 

rendelkezik, beleértve a Vodafone vegyesvállalatainak és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: 

www.vodafone.com.  

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.  A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és 

szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 
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