KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2019. január 1. napjától

Helyhez kötött telefon és Mobil rádiótelefon szolgáltatás
ÁSZF 1/g számú melléklet: Hívás-szolgáltatások, kiegészítő- és kényelmi szolgáltatások leírása mobil
telefon szolgáltatás esetén – jogszabály változás miatt módosításra kerülnek a korlátlan
adatcsomagokra vonatkozó Méltányos Használatra vonatkozó Feltételek az alábbiak szerint: UPC
Freedom S díjcsomag 3,6 GB/hó –ról 4,9 GB/hó-ra, UPC Freedom M díjcsomag 4,2 GB/hó –ról 5,7
GB/hó-ra, UPC Freedom L díjcsomag 5,8 GB/hó –ról 7,8 GB/hó-ra, UPC Freedom XL díjcsomag 12,5
GB/hó –ról 16,7 GB/hó-ra, UPC Freedom Basic díjcsomag 3,0 GB/hó –ról 4,0 GB/hó-ra, UPC
Freedom Bronze díjcsomag 5,6 GB/hó –ról 7,6 GB/hó-ra, UPC Freedom Silver díjcsomag 8,5 GB/hó –
ról 11,4 GB/hó-ra, UPC Freedom Gold díjcsomag 11,6 GB/hó –ról 15,5 GB/hó-ra, UPC Freedom Max
díjcsomag 16,1 GB/hó –ról 21,5 GB/hó-ra, Korrlátlan adatopció egyéni előfizetők részére 2,1 GB/hó –
ról 2,8 GB/hó-ra, Korrlátlan adatopció üzleti előfizetők részére 9,85 GB/hó –ról 13,2 GB/hó-ra
ÁSZF 3/d díjmelléklet – jogszabályváltozás miatt módosításra kerül a Méltányos Használatra
vonatkozó Feltételeket meghaladó esetben alkalmazott adatorgalmazás díja (Ft/MB): 1,96-ról 1,40-re.
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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Bevezetésre kerül az egyetemes szolgáltatási terület a 32-es Salgótarján és a 88-as Veszprém Primer
körzetekben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kijelölő határozatai alapján az alábbi
szolgáltatás elemeket érintően: a telefonhálózathoz való hozzáférés, a nyilvános telefonállomás
működtetése és a névjegyzék elérhetővé tétele. Ezzel összefüggésben az ÁSZF 2.1.1.1 Egyetemes
szolgáltatás esetén alkalmazandó eljárás és az ÁSZF 3.4 pontját érintően kiegészülnek az egyetemes
elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó feltételek ezzel a két körzettel, az ÁSZF 1/a. számú
mellékletet érintően kiegészül a két új területen elérhető egyetemes hozzáférési szolgáltatással, az
ÁSZF 1/f számú melléklet: Hívás-szolgáltatások, kiegészítő- és kényelmi szolgáltatások leírása helyez
kötött telefon szolgáltatás esetén mellékletet érintően az 1.11 Nyilvános telefonállomásokon nyújtott
szolgáltatás pont kiegészül a két új egyetemes területtel, az ÁSZF 2. számú mellékletet érintően az
egyetemes szolgáltatási területtel, az ÁSZF 4. számú mellékletet érintően a két körzetre vonatkozó
minőségi célértékekkel és az ÁSZF 3/a díjmellékletet érintően a nyilvános állomásokra vonatkozó
díjjal és a hívásirányokra vonatkozó impulzus hosszal. Az ÁSZF 9. sz. Meghatározások mellékletben
kiegészítésre kerül az Egyetemes szolgáltatási ellátási terület definíciója a fentiek értelmében. A
módosítást új szolgáltatási terület bevezetése, valamint hatósági döntés indokolja.
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