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• 18.7.2019 schválila EK akvizici aktivit Liberty

Global v České Republice, Maďarsku, Rumunsku a v 

Německu

• Od 1.8.2019 odstartovala integrace společností

Vodafone a UPC v České Republice

• Spojením vznikne společnost s 1,5 milionu 

domácností v dosahu sítě UPC a 3,9 milionu 

zákazníků Vodafonu, s vyspělou pevnou 

infrastrukturou, jejíž parametry naplňují cíle 

„Digitálního Česka“ a evropskou strategii „Digitální 

agenda pro Evropu“

2 18 September 2019

UPC se mění na Vodafone
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3 18 September 2019

UPC se mění na Vodafone
• Od 1.9.2019 odstartovala první společná konvergentní 

nabídka. Nabídka neomezených mobilních datových 

tarifů v kombinaci s domácí pevnou internetovou 

přípojkou

• Vznik silnější společnosti s sebou přinese i sjednocení 

obou značek pod společný název Vodafone, k tomuto 

sjednocení bude docházet postupně

• Vodafone bude dále rozšiřovat kvalitní optickou síť, 

nezbytnou i pro mobilní sítě 5G, jejichž spuštění se plánuje 

již v roce 2020
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Co chystáme?
integrace dvou světů – MOBILNÍHO A FIXNÍHO
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Co chystáme?
integrace dvou světů – MOBILNÍHO A FIXNÍHO
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Co chystáme?
integrace dvou sítí – MOBILNÍ A FIXNÍ
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Co chystáme?
Nové produkty v portfoliu…

Quadruple

Agregační platforma pro poskytnutí optické, nebo 

kabelové sítě ISP k využití koncovými zákazníky 

Vodafonu

Neinvazivní řešení monetizace vlastní nevyužité 

infrastruktury bez nutnosti sdílení komerčních dat

Pravidelné měsíční platby za přípojku

Kolokace 

Umístění zařízení ISP na věžích Vodafone

K dispozici +500 věží na území ČR

Pevná síť 

Rozšíření dostupnosti pevné sítě 



C2 General

8

Co chystáme?
… které podpoří ty ověřené
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L2 – naprostá většina propojení je postavena na L2 vrstvě, kde zákazníkovi je předávána na Ethernet portu 

příslušného swithe

MEF - Carrier Ethernet s certifikací od Metro Ethernet Forum

Pronájem CPE 

Přístupové technologie – UPC využívá zejména vlastní infrastrukturu 

• optická vlákna, 

• MW spoje v licencovaném nebo nelicencovaném pásmu

• Internetová konektivita

Internetová konektivita - Tier 1 IP Transit poskytovatel, Peering ve významných Public IX v Evropě a zámoří –

63,1 Tb aktuální peer peak provoz

Ochrana před DDoS útoky – technologie Arbor
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OTÁZKY?
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DĚKUJEME
ZA VAŠI POZORNOST!
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JAN SLABIHOUD, Head of Wholesale

jan.slabihoud@vodafone.com, +420 777 770 030 

TOMÁŠ STOJAN, WS Senior Manager

tomas.stojan@upc.cz, +420 778 525 689
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