KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2018. június 15. napjától
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 1. számú melléklet –csatornakiosztás
A médiaszolgáltatóval történt megállapodás alapján valamint az egyes csatornák szerepeltetésének
vállalt időpontjának lejárata miatt megváltozik az analóg csatornakiosztás az alábbiak szerint:
-

az analóg csatornakínálatból kivezetésre kerül a Szentes TV helyi műsorcsatorna Szentes és
Csongrád településeken.
az analóg csatornakínálatból kivezetésre kerül a Mag TV helyi műsorcsatorna a Monor
fejállomáshoz tartozó Dabas, Örkény, Újlengyel, Pusztavacs, Ócsa, Kakucs, Inárcs,
Újhartyán, Táborfalva, Hernád és Tatárszentgyörgy településeken.

A 2018.06.15-től hatályos csatornakiosztásban szereplő csatornák
szerepeltetésének vállalt időpontját 2018.06.24. napjában határozzuk meg.

kínálatban

történő

A módosítás nem az Eht. 132. § (2c) bekezdésében megjelölt okokból történt. 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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Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás
Bevezetésre kerül az alábbi kiegészítő szolgáltatás: UPC internet wifi booster szolgáltatás.
A upc wifi booster szolgáltatás installálási díja bruttó 15 875 Ft, havi díja: bruttó 2 490,00 Ft/hó.
Az eszközök kártérítési díja: UPC internet booster (PG-9073LG-UF) típusú vezetékes Poweline
Elektromos házhálózatot használó jelátalakító eszköz: 9000 Ft/db, UPC internet wifi booster (PG9072LG-UF) típusú vezeték nélküli kommunikációt lehetővé tévő elektromos házhálózatot használó
jelátalakító eszköz: 13 000 Ft/db.
A módosítás az alábbi pontokat érinti: ÁSZF 1/g melléklet - Kiegészítő szolgáltatások - 11. UPC
internet booster és UPC internet wifi booster szolgáltatások, ÁSZF 3/a melléklet Szolgáltatási díjak
kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén, ÁSZF 3/f melléklet Szolgáltatási díjak FTTHRFoG optikai kábelhálózaton nyújtott internet szolgáltatások esetén
A módosítást új szolgáltatás bevezetése indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek
lényeges változását és a szerződési feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon
változnak meg.
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 1. számú melléklet –csatornakiosztás
- Bevezetésre kerül a digitális csatornakiosztásban a Digital Gold csomagba az Epic Drama
műsorcsatorna a 85-ös csatornahelyen.
- a digitális csatornakiosztást érintően bevezetésre kerül a Regina TV helyi műsorcsatorna
Várpalota, Pétfürdő, Berhida, Inota, Inotai készenléti lakótelep, Peremarton-Gyártelep
területeken, továbbá a Bükkalja TV helyi műsorcsatorna Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja,
Bükkzsérc, Tard, Noszvaj, Szomolya és Mezőkeresztes területeken
A módosítást új szolgáltatás bevezetése indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek
lényeges változását és a szerződési feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon
változnak meg.
Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás
Bevezetésre kerül a nyilvános állomáson történő szolgáltatás az FTTH-FRoG technológián. A
módosítás az ÁSZF 1/f melléklet 1.11.1 Nyilvános érmés telefonállomásokon nyújtott szolgáltatás
pontját és az ÁSZF 3/e számú díjmellékletét érinti.
A módosítást új szolgáltatás bevezetése indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek
lényeges változását és a szerződési feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon
változnak meg.
Valamennyi szolgáltatást érintően
ÁSZF 10. számú melléklet – módosításra kerül az új akciós ajánlatokkal.
A módosítást új akciós ajánlatok bevezetése indokolja, amely nem eredményezi a szerződési
feltételek lényeges változását és a szerződési feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon
változnak meg.
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
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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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