KÖZLEMÉNY

A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2019. november 20. napjától
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 1. számú melléklet – digitális csatornakiosztás.
A médiaszolgáltatóval történt megállapodás alapján valamint az egyes csatornák szerepeltetésének
vállalt időpontjának lejárata miatt megváltozik a digitális csatornakiosztás az alábbiak szerint: a digitális
csatornakínálatból kivezetésre kerül a Viasat Nature/History HD osztott műsorcsatorna, ezzel
párhuzamosan a digitális csatornakínálatba bevezetésre kerül a Viasat History műsorcsatorna a digital
gold és a TV Premium programcsomagokba, valamint a Viasat Nature HD műsorcsatorna a TV
Premium programcsomagba és a HD csomagba. A 2019.12.20-tól hatályos csatornakiosztásban
szereplő csatornák kínálatban történő szerepeltetésének vállalt időpontját 2019.12.27. napjában
határozzuk meg.
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás EuroCable területen
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás TeveTévé területen
A médiaszolgáltatóval történt megállapodás alapján valamint az egyes csatornák szerepeltetésének
vállalt időpontjának lejárata miatt megváltozik a digitális csatornakiosztás az alábbiak szerint: a digitális
csatornakínálatból kivezetésre kerül a Viasat Nature/History HD osztott műsorcsatorna, ezzel
párhuzamosan a digitális csatornakínálatba bevezetésre kerül a Viasat History műsorcsatorna és a
Viasat Nature HD műsorcsatorna a TV Premium programcsomagba. A 2019.12.20-tól hatályos
csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő szerepeltetésének vállalt időpontját
2019.12.27. napjában határozzuk meg.

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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