KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2018. február 9. napjától
Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás
ÁSZF 6.1.4 SIM-kártya hiba – módosításra kerül oly módon, hogy a SIM kártya meghibásodása
esetén az új SIM kártyát a Szolgáltató kizárólag ügyfélszolgálati irodában személyesen adja át az
Előfizető részére. Megszűnik a futárral történő kiszállításra vonatkozó külön vállalás lehetősége. A
módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges
változás indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek lényeges változását.
ÁSZF 3/a, 3/b, 3/c, 3/d, 3/e számú díjmelléket – megszűnik a “upc szolgáltatás megrendelés”
szolgáltatás elérését biztosító 1421-es szám. Ezzel egy időben a szolgáltatás elérése céljából
bevezetésre kerülnek a +36 1 456 8738; +36 1 456 8739; +36 1 456 8740 telefonszámok, amelyek
hívás díja 0 Ft. A módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem
látható lényeges változás indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek lényeges
változását.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az
Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további
jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a
határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további
jogkövetkezmények nélkül felmondani.
A UPC Magyarország Kft. szolgáltatásai iránt érdeklődő új ügyfelek a jelen közlemény közzétételétől
számított 14 (tizennégy) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül jogosultak elállni az
Előfizetői Szerződés megkötésétől.
A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az
új, egységes szerkezetű Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban,
valamint a www.upc.hu és a www.upc.hu/business honlapon közzétettük.
UPC Magyarország Kft.
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Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 1. számú melléklet – csatornakiosztás
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előfizetők részére. A módosítást a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony indokolja.
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