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Elbúcsúztunk a 
UPC Magyarország névtől 
 
2020. március 31-én éjféltől megszűnt a UPC 
Magyarország márkanév. Április 1-jétől minde-
nütt elfoglalja helyét a Vodafone felirat. 
 

 
 
Április elsejétől a névváltoztatással végleg lezárul 
a Vodafone és a UPC magyarországi összeolva-
dása. 
 
Ahogy azt a Bitport is megírta, tavaly nyáron felté-
telekhez kötve, de az európai szabályzó hatóságok 
is rábólintottak, hogy a Vodafone 19 milliárd euró-
ért megvásárolja a Liberty Global vezetékes üzlet-
ágát Csehországban, Németországban, Magyar-
országon és Romániában. 
 
A mai névváltással közel 22 éves történet zárult le. 
A UPC Magyarország Kft.-t 1998-ban jött létre a 
Kábelkom és a Kábeltel egyesülésével az amerikai 
Liberty Global leányvállalataként. A cégnév azon-
ban csak később vált a cég által nyújtott szolgálta-
tások általános márkanevévé – 2000-ben indított 
internetszolgáltatása például sokáig Chello néven 
futott. A vállalat jelenlegi pozícióját egy sor felvá-
sárlással érte el. A legjelentősebb felvásárlása a 
Monor Telefon Társaság megszerzése volt 1999-
ben, de szintén fontos lépés volt, hogy 2010-ben 

megvásárolta a FiberNettől a kábelhálózata har-
madát, majd egy évvel később 50 településen a 
szolgáltatásokat is. 
 
Országos triple play, azaz egy kézből televízió-, 
internet- és telefonelőfizetést is kínáló szolgáltató-
vá 2005-ben vált, és 2008-ban jelentek meg tévés 
kínálatában a DVD felbontású SD és nagyfelbon-
tású HD kábelcsatornák. 
 
Miután tavalyi júliusban az Európai Bizottság is 
jóváhagyta a Vodafone ajánlatát, Magyarországon 
augusztusban meg is kezdődött a két cég összeol-
vadása. A Vodafone Magyarország vezérigazgató-
ja, Amanda Nelson pedig már tavaly ősszel meg-
erősítette, hogy a UPC nevet még a tavasz folya-
mán ki is vezetik a piacról. Azóta megjelentek az 
első integrált csomagok is a Vodafone kínálatában. 
 

A Facebookon búcsúznak 
 
A UPC a mintegy 140 ezer követővel bíró Face-
book-oldalán búcsúzott. 
 
„Mint azt bizonyára tudjátok, a UPC Magyarország 
és a Vodafone Magyarország tavaly augusztus óta 
egy cégcsoport, és április 1-jétől a UPC szőröstül-
bőröstül beolvad a Vodafone-ba. Szeretnénk meg-
köszönni minden előfizetőnknek a hűségüket és 
hogy követték oldalunkat hétről hétre. Természe-
tesen a tartalmak nem fognak eltűnni április 1-től 
sem, ahogy az előfizetés feltételei is változatlanok 
maradnak. Minden új információt a Vodafone 
Facebook-oldalán találhattok meg.” 
 
Forrás: https://bitport.hu/elbucsuztunk-a-ucp-
magyarorszag-nevtol 
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