KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2018. június 1. napjától
Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás
ÁSZF 1/b melléklet Szolgáltatások leírása 29-es körzeten belüli optikai vagy rézérpáras hálózaton
nyújtott internet szolgáltatások esetén és ÁSZF 1/c melléklet Szolgáltatások leírása 29-es körzeten
kívüli optikai vagy rézérpáras hálózaton nyújtott internet szolgáltatás esetén adsl szolgáltatási
csomagok Magyar Telekom és Invitel hálózaton történő igénybe vétellel - 5.2. upc business digitális
bérelt vonali szolgáltatás
– kivezetésre kerül az értékesítésből a upc business digitális bérelt vonali szolgáltatás, kivéve
a transzparens E1 (2048 Kbit/s) szolgáltatást G.703-as interfészen. A fenti szolgáltatási
csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2018. június 1től nem tesz lehetővé.
– módosításra kerül oly módon, hogy az Ethernet alapú adatátviteli szolgáltatás külön pontba
kerül az ÁSZF ben: ÁSZF 5.4. Ethernet alapú adatátviteli szolgáltatás. Ezzel egy időben
törlésre kerül az ÁSZF 3/b és 3/c mellékleteiből a 4.2 Digitális bérelt vonali szolgáltatás pontot
érintően az Ethernet interfész alapú összeköttetésre vonatkozó díjra történő utalás és feltétel.
Továbbá, fentiekkel összefüggésben kiegészül a 3/b és 3/c melléklet a 4.4 Ethernet alapú
adatátviteli szolgáltatás ponttal, amely az Ethernet alapú adatátviteli szolgáltatások belépési
és havi díjára vonatkozó feltételeket tartalmazza. Az Ethernet alapú adatátviteli szolgáltatások
belépési díja 1000 Ft+áfa, egyszeri és havi díja egyedi megállapodás alapján kerül
meghatározásra.
A módosítást egyrészt a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható
lényeges változás indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek lényeges változását,
másrészt az adott rendelkezés tartalmát vagy a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének
feltételeit érdemben nem érintő pontosítás indokolja.
ÁSZF 3/b melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten belüli optikai vagy réz-érpáras hálózaton nyújtott
internet szolgáltatások esetén és ÁSZF 3/c Szolgáltatás díjak 29-es körzeten kívüli optikai vagy rézérpáras hálózaton nyújtott internet szolgáltatás esetén - 4.2 Digitális bérelt vonali szolgáltatás –
kiegészül a 2048 kbit/s sávszélességre vonatkozó díjakkal az alábbiak szerint: egyszeri díja: 800 000
Ft+áfa, havi díja:120 000 Ft+áfa. A módosítást az adott rendelkezés tartalmát vagy a már nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltételeit érdemben nem érintő pontosítás 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.
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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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