KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2018. augusztus 22. napjától
Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás
Bevezetésre kerül az alábbi kiegészítő szolgáltatás:
Upc internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás, 2 db WiFi képes vezeték nélküli vételi
ponttal; melynek installálási díja bruttó 15 875 Ft, havi díja bruttó: 4680 Ft/hó, valamint a
upc internet wifi booster jelerősítő és jeltovábbító szolgáltatás, 3 db WiFi képes vezeték nélküli vételi
ponttal;, melynek installálási díja bruttó 15 875 Ft, havi díja bruttó: 6870 Ft/hó.
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 FTTH-RFoG 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.
Valamennyi ÁSZF-et 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
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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