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Budapest, 2021. február 2. 

A Vodafone május 31-ig meghosszabbítja a UPC mail fiókhoz való hozzáférést 

A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail fiókhoz és az e-mail 

webtárhelyen tárolt tartalmakhoz való hozzáférést. A szolgáltató a UPC-től átvett Webmail 

szolgáltatást 2021. március 1-jén megszünteti, de a hozzáférés és a tartalmak három hónappal 

tovább állnak majd a felhasználók rendelkezésére. 

A Vodafone Magyarország a tavalyi év második felében jelentette be, hogy a UPC Magyarország felvásárlását 

követően a korábbi tulajdonos Liberty Global korlátozott ideig engedélyezte a UPC Magyarországhoz 

köthető e-mail címek és webmail infrastruktúra – így a upcmail.hu és chello.hu, továbbá a monornet.hu és 

upctelekom.hu webmail szolgáltatások – használatát. Mivel jogilag nincs lehetőség arra, hogy a fenti e-mail 

fiókok ezt követően is működhessenek, a Vodafone Magyarország 2021. március 1-jén megszünteti a UPC- 

től átvett Webmail szolgáltatást, de a hozzáférés és a tartalmak három hónappal tovább állnak majd a 

felhasználók rendelkezésére. 

Az érintett lakossági és üzleti ügyfeleket november közepétől folyamatosan tájékoztatja a vállalat, hogy a 

felhasználók zökkenőmentesen tudjanak átállni másik e-mail fiók használatára a szolgáltatás kivezetése 

előtt. A szolgáltató a lehetőségeihez mérten igyekszik minden segítséget biztosítani az érintett 

ügyfeleknek, ezért a szolgáltatás kivezetése előtt 4 hónappal elkezdte a folyamatos tájékoztatást a 

változásról, és egy külön erre a célra létrehozott oldalon nyújt hasznos tanácsokat és információt az 

ügyfeleknek. 

 

További információk:  

sajto@vodafone.com 
 

A Vodafone-ról 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő érdekében. 

Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk véghez társadalmunkban. 

Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, és – amint arra a világjárvány is 

egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az 

olyan, kritikus fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy. 

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati szolgáltatója. Afrikai 

M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a mobilfizetésekhez és a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48 országban 

rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. szeptember 30-i állapot szerint több mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több 

mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 112 millió IoT 

berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

 

https://www.vodafone.hu/termekkivezetes/webmail?_ga=2.213419473.454473440.1606902998-1927673146.1604395079
mailto:sajto@vodafone.com
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Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink, valamint a nők 

és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész társadalom számára lehetővé 

tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést. Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, 

etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet 

nélkül. 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig villamos energiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük, 

továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn oldalunkat itt. 

http://www.vodafone.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/

