KÖZLEMÉNY

A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2019. június 20. napjától
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 1. számú melléklet – csatornakiosztás - a digitális csatornakiosztást érintően bevezetésre kerül
az Optimum Média helyi műsorcsatorna Kiskunmajsa településen. A módosítást új szolgáltatás
bevezetése indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek lényeges változását
Internet-hozzáférési és bérelt vonaliszolgáltatás
Bevezetésre kerül az alábbi ADSL szolgáltatási díjcsomag üzleti előfizetők részére az alábbi
területeken Debrecen, Gyöngyös, Komló, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Százhalombatta,
Székesfehérvár, Szolnok, Tatabánya és az alábbi budapesti kerületben 4., 9. és 21. kerületek:
ÁSZF 1/c melléklet - 1. upc business adsl szolgáltatási csomagok Magyar Telekom hálózaton történő
igénybe vétellel:
adsl T 20 szolgáltatási csomag: Elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 20,00/1,00 Mbit/s, az
egyedi garantált le-és feltöltési sebessége: 1,00/0,25 Mbit/s. Belépési díja (bruttó): 12 700 Ft; havidíja
(bruttó): 12 700 Ft.
adsl T 30 CPE szolgáltatási csomag: Elméleti maximális le- és feltöltési sebessége: 30,00/5,00
Mbit/s, az egyedi garantált le-és feltöltési sebessége: 1,00/0,25 Mbit/s. Belépési díja (bruttó): 12 700
Ft; havidíja (bruttó): 13 970 Ft.
A díjakat az ÁSZF 3/c számú melléklete, az egyedi minőségi célértékeket az ÁSZF 4/a számú
melléklete tartalmazza.
A fenti módosításokat új szolgáltatás bevezetése 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.
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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