Vodafone karácsony: exkluzív sorozattal, reklám blokkok nélkül jön a UPC
ügyfeleknek a Paramount karácsony ünnepi csatorna
A karácsonyi időszakban ismét meglepetésekben részesülnek a UPC ügyfelei a Vodafone és a
Paramount Channel jóvoltából: a Paramount karácsony elnevezésű, különleges ünnepi
csatorna három napon át lesz elérhető a Vodafone-UPC digitális tv-előfizetéssel rendelkező
ügyfelei számára. A reklámmentes tévécsatorna december 24. és 26. között kínál közkedvelt
filmeket és sorozatokat minden korosztály számára.
Kizárólag a Vodafone-UPC ügyfelei láthatják magyarországi tévéadásban először a Könnyű, mint a
pehely című tinisorozatot, melynek a teljes első évadát bemutatja a Paramount karácsony
elnevezésű, különleges ünnepi csatorna. A Vodafone ezzel a sehol máshol nem látható
tévécsatornával lepi meg a UPC Magyarországnál digitális tv-előfizetéssel rendelkező ügyfeleit az idei
ünnepi időszakban.
Az ünnepi műsorban a Paramount Channel, a Comedy Central, a Nickelodeon, a Nick Jr. és az MTV
kínálatának olyan válogatott tartalmai lesznek láthatóak a UPC digitális tévészolgáltatás 12. (HD) és
13. csatornahelyein, mint például a Mancs őrjárat, a Spongyabob és a Dóra a felfedező, Kovács András
Péter és Hadházi László Comedy Club stand-up estjei, a Készhelyzet és a Tömény történelem
humoros epizódjai, az MTV késő esti sorozatai és a Paramount Studio A-kategóriás sikerfilmjei. Az
egész család számára ünnepi hangulatot kínál többek között a Nickelodeon karácsonyi kínálatából
válogatott Kicsiny karácsonyi kaland.
A non-stop, napi 24 órás adásban sem reklámok, sem ismétlések nem lesznek, hogy minél sokszínűbb
műsorból választhassanak kisebbek és nagyobbak egyaránt, minden műfajból, a gyereksorozatoktól
a humoron át a családi mozikig.
A Vodafone-UPC digitális tévé szolgáltatással rendelkező ügyfelek számára a Paramount karácsony
ünnepi csatorna automatikusan elérhetővé válik, ehhez nem szükséges külön beállítaniuk semmit.
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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 24 országban van jelen mobilszolgáltatásaival, és további 42-ban rendelkezik partnerhálózattal,
valamint 19 piacon kínál vezetékes szolgáltatásokat. 2019. június 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 640 millió mobil, illetve 21 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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