KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2018. december 15. napjától

Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás
Bevezetésre kerül az alábbi prémium kiegészítő szolgáltatás üzleti előfizetők részére: Kábelmodem
mellé adott kiegészítő mobil hozzáférés szolgáltatás, melynek elnevezése „upc Prémium kiegészítő
szolgáltatás”. A upc Prémium kiegészítő szolgáltatáshoz tartozó Mobile Backup tarifacsomag
Maximális le-/feltöltési sebessége: 7/2 Mbit/s, Garantált le- / és felöltési sebessége: 0/0 Mbit/s, havi
díja : 0 Ft/hó.
A módosítás az alábbi ÁSZF pontokat érinti:
ÁSZF 2.3.1.2. Kábelmodem mellé adott kiegészítő mobil hozzáférés
ÁSZF 2.5 Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális
műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 8. § (2) bekezdésében meghatározott
felmondás feltételei
ÁSZF 3.5. A szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye
ÁSZF 4.4.1. A csatlakoztatás feltételei
ÁSZF 4.4.4 Mobilinternetezést és a kiegészítő mobil hozzáférést biztosító USB modem tiltó listára
helyezése
ÁSZF 5.1.2 Az Előfizető által kérhető, illetve az Előfizető érdekkörében felmerülő szüneteltetés
szabályai
ÁSZF 5.2. Az előfizetői Szolgáltatás korlátozásának, így különösen az Előfizető által indított vagy az
Előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői Szolgáltatás minőségi vagy más
jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá a megvalósításának módjai
ÁSZF 5.2.1.4. Nem üzletszerű használat miatti szolgáltatás-korlátozás Prémium kiegészítő
szolgáltatás esetén
ÁSZF 1/e melléklet – Mobil hálózaton keresztül biztosított internet szolgáltatások - 2. Kábelmodem
mellé adott kiegészítő mobil hozzáférés - Prémium kiegészítő szolgáltatáshoz tartozó Mobile Backup
tarifacsomag
ÁSZF 1/g melléklet - Kiegészítő szolgáltatások - 15. Prémium kiegészítő szolgáltatás
ÁSZF 3/e Szolgáltatási díjak Mobil hálózaton keresztül biztosított internet szolgáltatások esetén
A szolgáltatás egyedi minőségi célértékeit az ÁSZF 4. sz. melléklete tartalmazza.
A módosítást új szolgáltatás bevezetése indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek
lényeges változását.

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.
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