Közzététel

2017.12.19

2017.12.19

Cím

MyPrime kínálat
bővülése december

UPC Videótár
decemberi kínálata

2017.11.07

MyPrime kínálat
bővülése november

2017.11.07

UPC Videótár
novemberi kínálata

Hír
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
- Titkok és hazugságok 1-2. évad (Secrets and Lies)
- Conan, a kalandor (Conan)
- Bukott angyalok 1-2. évad (Dominion)
- Elvált nők kézikönyve 4. évad (Girlfriend's Guide to Divorce)
- A bosszú 1-2. évad (Intikam)
- Az uralkodónő 4. évad (Reign)
- Piszkos Zsaruk 1. évad (Shades of Blue)
- Test Drive 3. évad (Test Drive)
- A varázslók 2. évad (The Magicians)
Kiemelt ajánlataink:
Decemberi újdonságok:
- Annabelle 2. - A teremtés
- A setét torony
- Dunkirk
- Az Emoji-film
Akciós filmek:
- Rango
- Trópusi vihar
- Kapj el, ha tudsz!
- Az utolsó léghajlító
- Forrest Gump
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
- Vészhelyzet: Los Angeles 1 évad (Code Black)
- A Grace klinika 1-10 évad (Grey's Anatomy)
Kiemelt ajánlataink:
Novemberi újdonságok:
- Baywatch,
- Gru 3
- Arthur király - A kard legendája
- Kong: Koponya-sziget
- A majmok bolygója: háború
Akciós filmek:
- Kémes hármas
- Az útvesztő
- A majmok bolygója: Lázadás
- Walter Mitty Titkos élete
- Elvitte a víz

2017.10.04

Csatornaváltozások az
analóg kínálatban

Kedves Ügyfelünk,
Ezúton tájékoztatjuk az alábbi csatornaváltozásokról.
2017.10.03-tól az alábbi csatorna módosítások érvényesek:
- az MTV műsorcsatorna mostantól MTV Hungary néven lesz
elérhető
- az AXN White és AXN Black csatornák megújult tematikával és
arculattal, ezután Sony Max és Sony Movie Channel néven
elérhetők
- a VIVA műsorcsatorna kivezetésre kerül az analóg
csatornakínálatból
Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.
Kedves Ügyfelünk,
Ezúton tájékoztatjuk az alábbi csatornaváltozásokról:
2017.10.01-jétől a 36-es csatornahelyen a HD-csomag részeként
elindul a VIASAT3 HD műsorcsatorna.
2017.10.03-tól az alábbi csatorna módosítások érvényesek:
- a Digital Bronze csomagban található MTV műsorcsatorna a 81-os
csatornahelyen mostantól MTV Hungary néven lesz elérhető
- a Digital Gold csoamagban elérhető AXN White és AXN Black
csatornák az 53-as és 54-es csatornahelyen megújult tematikával és
arculattal, ezután Sony Max és Sony Movie Channel néven
elérhetők
- a Digital Gold csomagban elérhető Comedy Central Extra
műsorcsatorna kivezetésre kerül, helyette az 57-es csatornán a
Comedy Central Family műsorcsatorna kerül bevezetésre
- a Digital Gold csomagban elérhető VIVA műsorcsatorna
kivezetésre kerül, helyette a 355-ös csatornahelyen az MTV Hits
műsorcsatorna kerül bevezetésre
Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

2017.10.02

Csatornaváltozások a
digitális kínálatban

2017.09.05

Őszi hangulat a 22-es
csatornán

Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén szeptember 4-től a
megújult Őszi hangulat videóval találkozhatnak.

UPC ügyfelek
adataival élhetnek
vissza a csalók

A UPC Magyarország ezúton hívja fel ügyfelei figyelmét, hogy az
utóbbi hetekben megszaporodtak azok az esetek, amikor ismeretlen
személyek a UPC nevében adategyeztetésre hivatkozva telefonon
keresik meg az ügyfeleket és elkérik személyes adataikat.
A UPC Magyarország arra kéri ügyfeleit, hogy minden olyan
esetben, amikor adategyeztetési céllal a cég nevében keresik őket
telefonon, ellenőrizzék, hogy milyen telefonszámról érkezik a hívás,
annak érdekében, hogy az esetleges visszaéléseket megelőzzük.
A UPC Magyarország ügyfeleit az alábbi számokról kereshetik, és
ha nem az alábbi számok valamelyike látható a kijelzőn, akkor
kérjük Ügyfeleinket, hogy azonnal bontsák a vonalat.
+ 36 70 458 xxxx
- Ügyfélszolgálat, Támogató területek
+ 36 1 510 xxxx
- Értékesítés
+ 36 1 798 88 88
- Kockázatkezelési Csoport
A UPC Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a
hasonló visszaéléseket megakadályozza, ezért ismeretlen tettesek
ellen feljelentést tett a rendőrségnél. Egyúttal arra kérjük
ügyfeleinket, hogy amennyiben hasonló visszaélést tapasztalnak,
mielőbb jelezzék nekünk a 1221-es ügyfélszolgálati telefonszámon.

2017.09.01

2017.07.12

2017.07.12

2017.07.12

UPC Videótár júliusi
kínálat

MyPrime kínálat
bővülése július

Funkcionalitásban
történő változások a
UPC Horizon HD
Mediabox-on

Kiemelt ajánlataink:
Júliusi újdonságok:
- Vén rókák
- Kong: koponya sziget
- Élet
- Logan
Akciós filmek:
- Kellékfeleség
- Z világháború
- Gru 2
- Paul
- A diktátor
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
- Apja, Fia, Unokája 1. évad
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a UPC Horizon HD
Mediabox-ok esetében - 2017.07.11.-ei dátumtól - az alábbi
változásokat
tapasztalhatják a berendezések működésében:
- A készülék aktív/passzív (stand by) állapotát jelző „piros” LED
bekapcsolt állapotban folyamatosan világít
- Az eszköz LED-es visszajelző-paneljén a csatorna helyek száma
előtt „P” és „R” jelzés jelenik meg. A „P” jelzés az aktuálisan
megjelenített lineáris csatornákat, az „R” a rádiócsatornákat jelöli
- Új hangerőszabályzó panel a felhasználói felületen
- Kisegítő szöveg a főmenüben
- A tárterület foglaltságának kijelzése (százalékosan) – külső
tárolóeszköz csatlakoztatása esetén
- Előre beállítható felvétel rögzítési idő (5-120 perc között) - külső
tárolóeszköz csatlakoztatása esetén
- Optimalizált SCART csatlakozás
- Figyelmeztető üzenet küldése jelvesztés esetén
- Stabilitás és teljesítmény optimalizálás
Amennyiben további kérdése lenne, kérjük, látogasson el az
https://www.upc.hu/televizio/mediaeszkozok/mediabox/ weboldalra,
ahol további részletes információkat
olvashat a berendezés működéséről.
Tisztelettel: UPC Magyarország Kft.

2017.07.04

RTL Gold csatorna
indulás

Kedves Ügyfelünk,
Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2017.07.03-tól a Film+2 csatorna
megújult arculattal és tematikával, RTL Gold néven várja a 49-es
csatornahelyen a Digital Bronze és Digital Gold csomaggal
rendelkező előfizetőinket.
UPC Magyarország Kft.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tudomásunkra jutott, hogy az elmúlt napokban egy pénzt követelő
vírus települhetett több számítógépre, Wannacry néven. A fertőzött
számítógép egy üzenetet jelenít meg, amiben közli, hogy a fontos
fájlok, dokumentumok titkosítva lettek és csak egy meghatározott
összeg ellenében lesznek feloldva.
Javasoljuk, hogy ne teljesítse a vírus által követelt összeget, mert a
fizetés után sem lesz garantált, hogy adatai újra elérhetővé válnak és
biztonságban lesznek.
Amennyiben a kártevő program már megfertőzte a gépét, javasoljuk
a rendszer visszaállítási pont funkció használatát. Ezzel vissza tudja
állítani operációs rendszerét (Windows) egy korábbi, fertőzésmentes
állapotra. A visszaállítás után frissítse az operációs rendszerét, hogy
a legfrissebb biztonsági frissítések telepítésre kerüljenek!
Fontos: Addig ne kezdje meg a titkosított fájlok másolását, amíg
meg nem győződik arról, hogy az érintett számítógép
zsarolóprogram mentes.
Fontos tudnivalók a
A vírus kivédése automatikusan megtörténik, amennyiben Windows
2017.05.16 Wannacry zsarolóvírus
operációs rendszerrel rendelkezik és engedélyezve van az automata
elkerüléséhez
szoftverfrissítés. A zsarolóprogram által használt gyengeséget a
Microsoft már
a március hónapban kiadott frissítésében javította, így ha az elmúlt
hetekben már frissítette a Windows-t, akkor az Ön gépe biztonságba
van a vírustól.
Abban az esetben, ha nem jelent még meg a vírus felugró üzenete a
számítógép elindításakor, kérjük, ellenőrizze számítógépét egy
vírusirtó programmal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az Ön
számítógépe
védett.
A kínálatunkban elérhető SmartGuard vírusirtóval (30 napig
ingyenesen kipróbálhatja) leellenőrizheti, hogy gépe ki van-e téve a
veszélynek!
Részletes információt a zsarolóprogramok elleni védelemről ezzel
kapcsolatos gyakori kérdés oldalunkon olvashat.
Windows operációs rendszer használata esetén, a számítógép
védelméről a Microsoft oldalán olvashat.

2017.05.16

2017.05.12

YouTube alkalmazás
megszűnése a
mediaboxainkon

Újabb helyi csatorna a
digitális kínálatunkban

Kedves Előfizetőnk!
Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a YouTube applikáció a
szolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony lejárata miatt a
továbbiakban nem támogatott a UPC TV Apps felületen. A UPC
Mediaboxokon elérhető YouTube applikációt 2017.06.27-én
eltávolítjuk a UPC TV Apps alkalmazásai közül. Felhívjuk
figyelmét, hogy a UPC kínálatában megtalálható Samsung
okostévéken továbbra is elérhető a YouTube applikáció.
Megértését köszönjük.
UPC Magyarország Kft.
Digitális csatornakínálatunk újabb helyi csatornával bővült. A helyi
televízió a Digital Mini, Digital Bronze és Digital Gold
csomagokban érhető el.
Kurca TV
csatornahely: 504
vételkörzet: Szentes, Csongrád

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a LifeNetwork és OzoneNetwork
csatornák megújult arculattal és névvel, változatlan tematikával
Név és arculat változás várják a Gold csomaggal rendelkező előfizetőinket.
a LifeNetwork és
2017.05.12
OzoneNetwork
Ezek után a LifeNetWork csatorna LifeTV néven lesz megtalálható,
csatornáknál
továbbra is a 75-ös csatornahelyen.
Az OzoneNetwork pedig, OzoneTV néven lesz megtalálható,
továbbra is a 219-ös csatornahelyen.

MTT képújság

Tisztelt Előfizetőnk!
A médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony alapján
valamint az egyes csatornák szerepeltetésének vállalt időpontjának
lejárata miatt megváltozik a csatornakiosztás, Monor fejállomás
(MTT) területein kikerül az analóg csatornakínálatból az MTT
képújság helyi műsorcsatorna. A 2017.05.24-től hatályos
csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő
szerepeltetésének vállalt időpontját 2017.05.31. napjában határozzuk
meg. A módosítás az alábbi pontot érinti: ÁSZF 1. számú melléklet
– analóg és digitális csatornakiosztás.
Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

2017.04.21

Április havi monori
számlaértesítő
helyesbítés

Tisztelt Előfizetőnk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a 2017. április hónapban kézbesített
Monor (MTT) fejállomást 2017.05.24. hatállyal érintő - az egyes
csatornák szerepeltetésének vállalt időpontjának lejárata miatt
érvényesített – analóg módosításokról szóló számlaértesítőnket az
alábbiak szerint helyesbítjük. Az értesítés helyesen: A
médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony alapján valamint
az egyes csatornák szerepeltetésének vállalt időpontjának lejárata
miatt megváltozik a csatornakiosztás, Monor fejállomás (MTT)
területein kikerül az analóg csatornakínálatból az MTT képújság
helyi műsorcsatorna. A 2017.05.24-től hatályos csatornakiosztásban
szereplő csatornák kínálatban történő szerepeltetésének vállalt
időpontját 2017.05.31. napjában határozzuk meg. A Gemini TV
helyi műsorcsatorna az analóg csatornakínálatban továbbra is
elérhető marad. A fenti pontosítással az Ön előfizetői szerződésének
feltételei változatlanok maradnak. A pontosítás az alábbi pontot
érinti: ÁSZF 1. számú melléklet – analóg csatornakiosztás. Az
ÁSZF szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a
www.upc.hu és a www.upc.hu/business honlapon közzétesszük.
Üdvözlettel: UPC Magyarország Kft.

2017.04.10

Húsvéti nyitva tartás
2017

Az ünnepekre való tekintettel, kirendeltségeink nyitva tartása a
következő képpen változik: UPC üzletek, UPC Partnert irodák.

2017.05.05

Kiemelt ajánlataink:

2017.04.06

UPC Videótár áprilisi
kínálat

Áprilisi újdonságok:
- Szövetségesek
- Énekelj!
- Váratlan szépség
- Miért pont Ő?
- Underworld - Vérözön
Akciós filmek:
- Így neveld a sárkányodat 1-2.
- Női szervek
- Az ördög Pradát visel
- Gravitáció

2017.04.06

MyPrime kínálat
bővülése április

2017.03.28

Megújult a tavaszi
hangulat videó!

2017.03.17

Új csatorna a digitális
kínálatban

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
- Észlelés (Perception) 1-2 évad
Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén március 31-től
megújul a tavaszi hangulat videó. Ezt követően halk
madárcsicsergéssel indíthatjátok a tavaszi reggeleket.
2017.04.03-tól új csatornával bővül digitális csatornakínálatunk. A
Vivid TV a Digital active csomagban, a 455-ös csatornahelyen
érhető el.
Újonnan a MyPrime kínálatában:

2017.03.03

2017.03.03

MyPrime kínálat
bővülése március

UPC Videótár
márciusi kínálat

Új sorozat:
- Carter ügynök 1-2 évad
- A SHIELD ügynökei 1-2-3 évad
Kiemelt ajánlataink:
Márciusi újdonságok:
- Legendás állatok és megfigyelésük
- Trollok
- Jack Reacher
- Nincs visszaút
- Érkezés
Akciós filmek:
- Az oroszlánkirály
- Atlantisz - Az elveszett birodalom
- Jack és Jill
- Törvénytisztelő polgár
- Halálos iramban 6

Digitális csatornakínálatunk 2017. március 3-án újabb helyi
csatornákkal bővül. A helyi televíziók a Digital Mini, Digital Bronze
és Digital Gold csomagokban érhető el.

2017.02.28

Újabb helyi
csatornák a digitális
kínálatunkban

D+ TV
csatornahely: 504
vételkörzet: Dunaújváros
Régió Plusz Televízió
csatornahely: 518
vételkörzet: Gödöllő

2017.02.27

2017.02.20

2017.02.01

2017.02.01

Újból itt a tavaszi
hangulat!

Új helyi csatorna a
digitális
kínálatunkban

Analóg
csatornaduplikációk a
Hír TV kivezetésével
egy időpontban

UPC Videótár
februári kínálat

2017.02.01

MyPrime kínálat
bővülése február

2017.01.19

A Rotten Tomatoes
kikerül a TV Apps
kínálatából

Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén március 1-től
ismét tavaszi hangulatú videó érhető el.
Digitális csatornakínálatunk 2017. Február 22-én új helyi
csatornával, a Regina Televízió műsorcsatornával bővül. A helyi
televízió a Digital Mini, Digital Bronze és Digital Gold
csomagokban érhető el.
Regina Televízió
csatornahely: 504
vételkörzet: Veszprém, Szentkirályszabadja, Nemesvámos,
Hajmáskér, Öskü, Balatonfüred, Csopak, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő-Gyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Paloznak
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Hír TV analóg
csatornakínálatból való kikerülésével egyidőben az alábbi
fejállomásokon, a felsorolásban szereplő csatornák duplikáltan, a
Hír TV csatornahelyén is megjelennek. A műsorcsatornák a
megszokott csatornahelyen is elérhetőek maradnak,
csatornaújrahangolás nem szükséges. Az érintett csatornákról és
településekről itt olvashat.
Kiemelt ajánlataink:
Februári újdonságok:
- A könyvelő
- Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei
- Katwe királynője
- Virsliparti
Akciós filmek:
- A kis hableány
- A boldogság nyomában
- Emlékezz rám
- Időről időre
- Nyomás alatt
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
A hős legendája 1-2. évad
Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a Horizon HD Mediaboxon elérhető
Rotten Tomatoes applikáció a továbbiakban már nem támogatott a
UPC TV Apps felületen. A Rotten Tomatoes alkalmazást január 20án eltávolítjuk a UPC TV Apps alkalmazásai közül.
Megértését köszönjük!

2017.01.13

Műsorvisszanéző a
Mozi+ HD csatornán!

2017.01.13-tól bővül a Műsorvisszanézővel elérhető csatornakínálat,
a Mozi+ HD csatornával. A Mozi+ HD a HD-csomaggal rendelkező
előfizetőink számára érhető el.
Kiemelt ajánlataink:

2017.01.02

UPC Videótár januári
kínálat

Januári újdonságok:
- Gólyák
- Sully - Csoda a Husdon folyón
- Elliot, a sárkány
- Bridget Jones babát vár
- Captain Fantastic
- A hét mesterlövész
Akciós filmek:
- Muppets
- Szörny Rt.
- 21 - Las Vegas ostroma
- A Da Vinci-kód
- A csúf igazság

2017.01.02

MyPrime kínálat
bővülése január

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
Suttogók 1. évad

2017.02.05-től megváltozik analóg csatornakínálatunk. Az analóg
Kivezetésre kerül a Hír csatornakínálatból kivezetésre kerül a Hír TV műsorcsatorna. A
2016.12.08
TV az analóg
2017.02.05-től hatályos csatornakiosztásban szereplő csatornák
kínálatból
kínálatban történő szerepeltetésének vállalt időpontját 2017.02.14.
napjában határozzuk meg.

2016.12.08

DTX csatorna a
Discovery World
helyén

2017.01.16-tól megváltozik digitális csatornakínálatunk. A Digital
Gold csomagban, a 211-es csatornahelyen elérhető Discovery World
csatorna kivezetésre kerül a csatornakínálatból, és ezzel egy időben,
a helyére bevezetésre kerül a DTX (Discovery Turbo Xtra) csatorna
a Digital Gold csomagba. A 2017.01.16-tól hatályos
csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő
szerepeltetésének vállalt időpontját 2017.01.23. napjában határozzuk
meg.
A DTX csatorna elsődleges célcsoportja a fiatal férfiak, így a
műsorok fő elemei a sebesség, az adrenalin és az extremitás.
Nézze velünk a DTX műsorát!
2016.12.02-től 16 új csatornával, köztük 10 HD csatornával bővül a
Műsorvisszanézővel elérhető csatornakínálat.

2016.12.02

Ismét bővül a
Műsorvisszanéző
kínálata

Digital Bronze és Digital Gold csomaggal elérhető új csatornák:
* Kiwi TV, Chili TV, Humor+, AXN
Digital Gold csomaggal elérhető új csatornák:
* Kiwi TV, Chili TV, Humor+, AXN, AXN White, AXN Black
HD csomaggal elérhető új csatornák:
* Sport1 HD, Sport2 HD, Nickelodeon HD, Spektrum HD, Travel
Channel HD, ATV HD, Spíler TV HD, RTL Klub HD, TV2 HD,
Super TV2 HD

2016.11.30-tól 22 új csatornával, köztük 13 HD csatornával bővül a
Horizon Go-n elérhető csatornakínálat.

2016.11.30

Újabb csatornákkal
bővül a Horizon Go
kínálata

Digital Bronze és Digital Gold csomaggal elérhető új csatornák:
* Kiwi TV, Chili TV, Humor+, CBS Reality, Echo TV, FEM3
Digital Gold csomaggal elérhető új csatornák:
* Kiwi TV, Chili TV, Humor+, CBS Reality, Echo TV, FEM3,
Extreme Sports Channel, Fishing & Hunting, Food Network
HD csomaggal elérhető új csatornák:
* AXN HD, Discovery HD Showcase, Sport1 HD, Sport2 HD,
Nickelodeon HD, Spektrum HD, Travel Channel HD, ATV HD,
Spíler TV HD, RTL Klub HD, TV2 HD, Super TV2 HD
A FilmBox Extra HD csatorna FilmBox csomaggal érhető el.
Nézze velünk a Horizon Go kibővült kínálatát!

2016.11.30

2016.11.30

Téli hangulat a 22-es
csatornán

Mozi+ HD a
csatornakínálatban

Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén december 1-től
téli hangulatú videó érhető el.
2016. december 1-től újabb HD csatornával bővül kínálatunk. A
Mozi+ HD a 71-es csatornahelyen érhető el HD-csomaggal
rendelkező előfizetőink számára. Az M+ csatorna ezzel egy időben a
70-es csatornahelyre kerül.
Nézze velünk a Mozi+ HD műsorát!

2016.11.23-tól megváltozik a Horizon Go felületen elérhető SD
csatornák száma. A következő csatornák nem lesznek elérhetőek:
 M1 M2/Petőfi TV
Csatornakiosztás
 Duna
2016.11.24 változás a Horizon Go M4
n
A csatornák HD minőségben továbbra is elérhetőek a Horizon Go-n
minden digitális előfizetőnk számára.

2016.11.17

2016.11.17

2016.11.09

Műsorvisszanéző a
Spíler TV, Izaura TV
és Zenebutik
csatornákon is

Új helyi csatorna a
digitális kínálatunkban
Digitális
csatornakínálatunk

RTL Spike a digitális
kínálatban

2016.11.16-tól bővül a Műsorvisszanézővel elérhető csatornák
száma, a Spíler TV, az Izaura TV és a Zenebutik csatornákkal.
Az Izaura TV és a Zenebutik a Digital Bronze és Digital Gold
csomaggal, a Spíler TVDigital Gold csomaggal rendelkező
előfizetőink számára elérhető.
2016. november 21-én új helyi csatornával bővül. A HETI TV a
Digital Mini, Digital Bronze és Digital Gold csomagokban, az 507es csatornahelyen érhető el.
HETI TV
csatornahely: 507
vételkörzet: Budapest VII. kerület
2016.12.01-től új csatornával bővül digitális csatornakínálatunk. Az
RTL Spike a Digital Bronze és Digital Gold csomagokban, a 79-es
csatornahelyen érhető el. Az új csatornán egyedi tartalmak és helyi
gyártású műsorok is láthatók lesznek.
Nézd velünk december 1-től az RTL Spike műsorát!

2016.11.10

2016.11.09

Új helyi csatorna a
digitális kínálatunkban
Digitális
csatornakínálatunk

Kivezetésre kerül az
MTV Hits

2016. november 14-én új helyi csatornával bővül. A Füred Tv a
Digital Mini, Digital Bronze és Digital Gold csomagokban, az 503as csatornahelyen érhető el.
Füred Tv
csatornahely: 503
vételkörzet: Balatonfüred, Paloznak, Veszprém,
Szentkirályszabadja, Nemesvámos, Hajmáskér, Öskü, Csopak,
Balatonalmádi, Balatonfűzfő-Gyártelep, Felsőörs, Alsóörs, Lovas
2016.12.15-től megváltozik digitális csatornakínálatunk. A Digital
Gold csomagban, a 356-os csatornahelyen elérhető MTV Hits
csatorna kivezetésre kerül a csatornakínálatból. A 2016.12.15-től
hatályos csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő
szerepeltetésének vállalt időpontját 2016.12.23. napjában határozzuk
meg.

2016.12.15-től megváltozik digitális csatornakínálatunk. A Digital
Bronze és Digital Gold csomagban, a 355-ös csatornahelyen
elérhető VIVA csatorna kivezetésre kerül a Digital Bronze
Kivezetésre kerül a
csomagból. A csatorna ezt követően kizárólag a Digital Gold
2016.11.09 VIVA a Digital Bronze
csomagban lesz elérhető. A 2016.12.15-től hatályos
csomagból
csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő
szerepeltetésének vállalt időpontját 2016.12.23. napjában határozzuk
meg.

2016.10.28

Új helyi csatorna a
digitális kínálatunkban
Digitális
csatornakínálatunk

2016. október 28-án új helyi csatornával, a Csongrád TV
műsorcsatornával bővül. A helyi televízió a Digital Mini, Digital
Bronze és Digital Gold csomagokban érhető el.
Csongrád TV
csatornahely: 502
vételkörzet: Szentes, Csongrád
Értesítjük Önöket, hogy 2016.12.15-től a Monor fejállomáson
elérhető Mag TV csatorna frekvenciája megváltozik az analóg
csatornakiosztásban.
A Mag TV csatorna 2016.12.15-től a 85,25 MHz helyett 607.25
MHz-en érhető el. A 2016. október 28-tól december 15-ig tartó
átmeneti időszakban a Mag TV párhuzamosan, mindkét frekvencián
elérhető lesz.

2016.10.26

Mag TV
frekvenciaváltozás

A csatorna megtekintéséhez a 2016.12.15-ei módosítást követően
Önnek újra kell hangolnia tévékészülékét (csatornakeresés).
Amennyiben nem sikerül az újrahangolás, kérjük, hívja a 1221-es
telefonszámot, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére,
vagy keresse fel a http://www.upc.hu/digitalis-kabeltv-videosutmutatok/ oldalt.
Kollégáink 2016. december 15−22. közötti időtartamban jelzett
igény esetén szükség szerint díjmentes helyszíni segítséget is
nyújtanak. 2016. december 22. napját követő igénybejelentés esetén
már csak díj ellenében tudunk helyszíni újrahangolást biztosítani.

Digitális csatornakínálatunk 2016.10.30-tól ismét bővül. A Humor+
október végétől a Digital Bronze és Digital Gold csomagokban, a
78-as csatornahelyen érhető el.

2016.10.24

Humor+ a digitális
kínálatban

Október 30-án, vasárnap este 22 órakor szórakoztató átverésekkel
érkezik a csatorna vadonatúj, saját gyártású tartalmaként a Kapsz
egy fülest, amelyben a műsorvezetők instrukciói alapján egy-egy
híresség teszi próbára a gyanútlan áldozatok türelmét és
nevetőizmait. Az átverések ceremóniamesterei az Irigy
Hónaljmirigyből ismert Sipos testvérek lesznek, akik olyan
inkognitóba bújt sztárokat instruálnak, mint Dér Heni, Kelemen
Anna, Lakatos Márk, Csonka András, Vastag Tomi vagy éppen
Miskovits Marci. A későbbiekben rendhagyó mini-ütközetekkel
rajtol az Ember vs. Légy című műsor. Röviddel az amerikai premiert
követően startol hazánkban az Atyám, Zorn! (Son of Zorn), valamint
a Tesóm nyakán (What I like about you) sitcom. A műsorkínálat
további részében is garantált szórakozást kínálnak olyan ismert
sorozatok is, mint A Simpson család, az Egy rém rendes család, a
Férjek gyöngye, a Joey, vagy A nevem Earl.
Október 30-án 22 órától engedd át magad a féktelen szórakozásnak
a Humor+ kínálatával!

2016.10.14

Új helyi csatorna a
digitális kínálatunkban

Digitális csatornakínálatunk 2016. október 18-án új helyi
csatornával, a KiSDuNa Tv Dunaharasztival bővül. A helyi televízió
a Digital Mini, Digital Bronze és Digital Gold csomagokban érhető
el.
KiSDuNa Tv Dunaharaszti
csatornahely: 501
vételkörzet: Dunaharaszti, Taksony
A nyertesek sorsolás útján kerültek meghatározásra 2016.10.14.-én,
10:30-kor.

2016.10.14

UPC Műsorvisszanéző
a UPC HD
Mediaboxokon
tesztelői játék
nyertesei

A fődíj:
1 db DELL Latitude típusú laptop számítógép nyertese:
Dömény Zsolt
A második helyezettnek járó díj: 1 db egy évre szóló HBO MaxPak
prémium előfizetés nyertese:
Bárány Ferenc
A harmadik helyezettnek járó díj: 1 db egy évre szóló Filmbox
prémium előfizetés nyertese:
Falusy Péter
Gratulálunk a nyerteseknek!

2016.10.11

Digitális
frekvenciaváltozás
Pécs és Komló
vételkörzetében

2016.10.18-tól egyes csatornák a korábbitól eltérő frekvencián
lesznek elérhetőek Pécs, Komló, Hosszúhetény, Hird, Bogád,
Romonya, Nagykozár és Kozármisleny településeken.
Amennyiben Mediacard-on keresztül nézi digitális műsorainkat,
viszont TV készüléke nem található kompatibilitási listánkon
(https://www.upc.hu/televizio/premium-digitalisszolgaltatasok/mediaeszkozok/mediacard), akkor szükséges
újrahangolnia TV készülékét.
Az újrahangoláshoz segítséget az alábbi oldalunkon talál:
http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/szolgaltatasok-hasznalata/videosutmutatok/digitalis-kabeltv-videos-utmutatok.

2016.10.06-tól három új csatorna kerül be a Horizon Go kínálatába,
a Spíler TV, az Izaura TV és a Zenebutik.
Az Izaura TV és a Zenebutik a Digital Bronze és Digital Gold
Spíler TV, Izaura TV
csomaggal, a Spíler TVDigital Gold csomaggal rendelkező
2016.10.03 és Zenebutik a Horizon
előfizetőink számára elérhető.
Go kínálatban!
Szurkolj a Premier League mérkőzésein a Spíler TV-vel, kövesd
kedvenc telenovelláidat az Izaura TV-n vagy hallgasd kedvenc
előadóidat a Zenebutikkal immár a Horizon Go felületén is!

2016.10.03

2016.10.03

Csatornaváltozás a
Horizon Go
kínálatában

MyPrime kínálat
bővülése október

2016.10.06-tól az alábbi 3 csatorna kikerül a Horizon Go
kínálatából:
 Extreme Sports Channel
 CBS Reality
 FilmBox Extra HD
A FilmBox csomag többi csatornája, a FilmBox Premium, FilmBox
Family és FilmBox Plus csatornák továbbra is elérhetőek maradnak
a Horizon Go-n.
Előfizetőinktől beérkező nagyszámú érdeklődés alapján, a kikerülő
csatornák helyén 3 új csatorna kerül fel a Horizon Go felületére.
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozatok:
American Crime - 1 évad
Bosszú 1 - 4 évad

Kiemelt ajánlataink:
Októberi újdonságok:
- Alice Tükörországban
- A függetlenség napja
- Feltámadás
- Colonia
- Központi hírszerzés
- A főnök
UPC Videótár októberi - Warcraft: A kezdetek
2016.10.03
kínálata
Akciós filmek:
- Förtelmes főnökök
- Őrült, dilis, szerelem
- Táncoló talpak
- Éjsötét árnyék
- Transformers 3
Ingyenes film: Szép remények

2016.09.28

2016.09.21

Digitális
frekvenciaváltozás
Székesfehérvár és Mór
vételkörzetében

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy Székesfehérvár, Mór, Sárszentmihály, Úrhida,
Iszkaszentgyörgy, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, Isztimér,
Guttamási, Jenő, Kőszárhegy, Moha, Nagyveleg településeken,
2016.10.04-től egyes csatornák a korábbiaktól eltérő frekvencián
lesznek elérhetőek.
Amennyiben Mediacard-on keresztül nézi digitális műsorainkat,
viszont TV készüléke nem található kompatibilitási listánkon
(https://www.upc.hu/televizio/premium-digitalisszolgaltatasok/mediaeszkozok/mediacard/), akkor szükséges
újrahangolnia TV készülékét.
Az újrahangoláshoz segítséget az alábbi oldalunkon talál:
http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/szolgaltatasok-hasznalata/videosutmutatok/digitalis-kabeltv-videos-utmutatok/.

Kiwi TV a digitális
kínálatban!

2016.09.26-tól ismét bővül a digitális csatornakínálatunk. A Kiwi
TV gyerekcsatorna a Digital Bronze és Digital Gold csomagokban,
a 312-es csatornahelyen érhető el.
Sajátgyártású, zenés, edukatív gyerekműsorral, a Zűrgombócokkal
indul a Kiwi TV. Emellett régi kedves ismerősök is felbukkannak,
így a Bogyó és Babóca, a Babar, a Popeye, a 80 nap alatt a Föld
körül Willy Foggal, vagy éppen a Dixi kutya szereplői sem
maradnak majd ki a kínálatból. Az erdő mélyére is elkalauzol a
Kiwi TV, hiszen korábbról ismert és kedvelt epizódokkal, valamint
hazánkban eddig nem látott részekkel érkezik a Hupikék Törpikék.
Emellett külön blokkot kapnak a Magyar népmesék, valamint a
Mesék Mátyás királyról ikonikus történetei is.
A Kiwi TV a mesék új birodalmába kalauzolja a legkisebbeket.
Digitális csatornakínálatunk 2016.09.26-án a Chili TV
gasztrocsatornával bővül. A Chili TV a Digital Bronze és Digital
Gold csomagokban, a 256-os csatornahelyen érhető el.

2016.09.21

Chili TV a digitális
kínálatban!

Két saját gyártású műsorral indul a Chili TV. 19 órakor az Ízes Élet
– Négykezes debütál Marton Adrienn ételstylisttal és Pataky Péter
séffel. Míg Adrienn az egészségesebb, újhullámos vonalat képviseli,
addig Péter a klasszikusabb, férfiasabb ízek világába kalauzolja a
nézőket. Bereznay Tamás vadonatúj műsora is bemutatkozik. A
Kézzel Írott Receptekben a séf klasszikus, családi recepteket kelt
életre vendégeivel.
A saját gyártású tartalmak mellett programban számos országos tv
premier is helyet kap. A nemzetközi ízeket ismerhetik meg többek
között a Portugália ízei, az Egy falat Hollandia, az Egzotikus ízek
nyomában és a Tengeri finomságok adásaiban. De ha valaki a
gyorsan elkészíthető recepteket szereti, akkor számára az Egyszerű,
finom, gyors! és az Egyszerű, de nagyszerű! kínál megoldást.
Merülj el a gasztronómia izgalmas világában a Chili TV-vel!

2016.09.08

Spíler TV kódolatlan
hétvége szeptember 9.
és 11. között

Nézd élőben a Premier League látványos mérkőzéseit a Spíler TV-n
(72-es csatornahely) szeptember 9. és 11. között! Szurkolj a
Manchester United – Manchester City meccsért szombaton 13:05től, izguld végig a Swansea – Chelsea rangadót vasárnap 16:35-től!
A Spíler TV-t minden UPC digitális kábeltelevízió előfizető
kódolatlanul eléri szeptember 9. 9:00 órától szeptember 12. 9:00
óráig.
2016.09.05-től új csatornával bővül a digitális csatornakínálatunk.
Az új FEM3 csatornán vadonatúj arculat és programkínálat várja a
nézőket: egy igazi női talkshow-val tér vissza a képernyőre
Várkonyi Andrea, négy új műsorvezető is debütál a képernyőn. A
FEM3 csatorna a Digital Gold csomagban, a 257-es csatornahelyen
érhető el.

Információk PRIME és
FEM3 csatornákról Új
2016.09.02
Három vadonatúj sorozat és megannyi sikerfilm a megújult PRIME
és megújuló csatornák
csatornán. Szeptember 5-én 21 órától, Az útvesztő című országos
kínálatunkban!
premierrel kezdi meg műsorát a TV2 szórakoztatócsatornája. A
Gotham, a Scream Queens – Gyilkos történet és a Zoo – Állati
ösztön első évadát is elhozza hazánkba, emellett számos közönség
kedvenc is helyet kap a kínálatban. A PRIME csatornát a digitális
kábeltévé előfizetéssel rendelkező ügyfeleink a Digital Bronze és
Digital Gold csomagban, a 74-es csatornahelyen érhetik el.
2016.08.31

2016.08.31

Ismét itt az őszi
hangulat!

Film+ 2 és Sorozat +
már a Digital Bronze
csomagban is!

Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén szeptember 1-től
őszi hangulatú videó érhető el.
2016.09.01-től a Film+ 2 és a Sorozat+ csatornákat már Digital
Bronze csomaggal rendelkező ügyfeleink is elérhetik. A Film+ 2 ezt
követően a 14-es csatornahelyen, a Sorozat+ a 15-ös csatornahelyen
érhető el a Digital Bronze és Digital Gold csomagokban.
Nézze velünk a Film+ 2 és a Sorozat+ műsorát!

2016.08.31

Sundance Channel
arculatváltás

Értesítjük, hogy 2016.09.01-től a a Digital Gold csomagban
található Sundance Channel (82-es csatornahely) neve Sundance TV
elnevezésre, a HD csatornák között található Sundance Channel HD
(83-as csatornahely) neve Sundance TV HD elnevezésre változik.
Nézze velünk az RTL II, Cool és Film+ csatornák műsorait már HD
felbontásban is!

2016.08.31

2016.08.24

Újabb HD csatornák a
UPC kínálatban!

Vimeo a UPC TV
Apps kínálatában!

2016.09.01-től minden UPC HD csomaggal rendelkező előfizető
számára elérhető az RTL II HD a 42-es csatornahelyen, a Cool HD a
46-os csatornahelyen, a Film+ HD a 48-as csatornahelyen.
2016.08.23-tól elérhetővé vált a Vimeo videólejátszó alkalmazás
Horizon HD Mediaboxszal rendelkező ügyfeleinknek. Böngéssz a
Vimeo kreatív közössége által feltöltött díjnyertes, egyedi alkotások
között, nézz videókat HD és 4K felbontásban! A Vimeo alkalmazás
a Horizon HD Mediabox Applikációk menüpontjában, a TV &
Videó kategóriában érhető el.

Örömmel értesítjük, hogy 2016.08.19-től digitális
csatornakínálatunk két új csatornával bővül. Az Izaura TV a 63-as
csatornahelyen, a Zenebutik a 360-as csatornahelyen érhető el a
Digital Bronze és Digital Gold csomagokban.
Az Izaura TV, a telenovella-csatorna a romantikus sorozatok
kedvelőinek a világ minden tájáról elhozza a szerelmes, drámai és
történelmi műfajok legjobbjait. A régi klasszikusok mellett, mint a
90-es évek egyik sikerszériája, a Vad angyal, országos premierekkel
is erősít a csatorna.
A Zenebutik, a klipek és slágerlisták vadonatúj platformja a nap
minden szakában elhozza a bulit a nézőknek. A zenecsatorna
képernyőjén műsorvezetői szerepben tér vissza a Fresh énekesnője,
Andi, aki a DJ-ként is tevékenykedő Jabin Peti oldalán pörgeti majd
a hangulatot.

2016.08.19

Izaura TV és
Zenebutik a digitális
kínálatban!

2016.08.19

A Spíler TV már a
HD-csomagban is
megtalálható!

Örömmel értesítjük, hogy 2016.08.19-től új HD csatornával bővül a
csatornakínálatunk. A Spíler TV HD a 74-es csatornahelyen, HDcsomaggal érhető el. Kövesse a Premier League mérkőzéseit immár
HD minőségben is!

Spíler TV a digitális
kínálatban

2016.08.13-tól a digitális csatornakínálatunk új csatornával, a Spíler
TV-vel bővül. A csatorna a Digital Gold csomagban, a 72-es
csatornahelyen érhető el. Mediacarddal rendelkező ügyfeleink itt
találnak segítséget a csatorna behangoláshoz:
http://ugyfelszolgalat.upc.hu/app/answers/detail/a_id/381.

2016.08.13

2016.08.12-től két új csatornával bővül a Horizon Go kínálata!

2016.08.12

M5 HD és Fine Living
a Horizon Go
kínálatában

Az M5 HD a elérhető Digital Mini, Digital Bronze, Digital Gold
csomaggal,
a Fine Living csatorna pedig a Digital Gold előfizetéssel
rendelkezők számára látható.

2016.08.02

Port.hu alkalmazás a
UPC TV Apps
kínálatában

Tájékoztatjuk, hogy július 28-tól UPC Mediaboxszal rendelkező
ügyfeleink számára elérhetővé vált a Port.hu alkalmazás a UPC TV
Apps kínálatában. Az applikációval a klasszikus műsorújság
funkción túl részletes információt kaphatnak a műsorok tartalmáról,
szereposztásáról, pillanatképeket tekinthetnek meg belőlük, valamint
napszakra, tematikára szűrve kereshetnek a csatornák
műsorkínálatában.

Kiemelt ajánlataink:
Augusztusi újdonságok:
- A Vadász és a Jégkirálynő
- A dzsungel könyve
- Hardcore Henry
- Eddie, a sas
- Tom és Jerry Óz birodalmában
2016.08.02

UPC Videótár
augusztusi kínálata

Akciós filmek:
- Lopott idő
- Elrabolva
- Rio
- Szerelem és más drogok
- P.S. I Love You
Ingyenes film: Bábel

2016.08.02

MyPrime kínálat
bővülése augusztus

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozatok:
Melissa & Joey 1 - 4. évad
Digitális csatornakínálatunk 2016. július 8-án új helyi csatornával
bővült. A helyi televízió a Digital Mini, Digital Bronze és Digital
Gold csomagokban érhető el.

2016.07.28

Újabb helyi csatorna a
digitális kínálatunkban

Hatvanonline TV
csatornahely: 502
vételkörzet: Apc, Bér, Buják, Csécse, Ecseg, Egyházasdengeleg,
Erdőkürt, Erdőtarcsa, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Hatvan,
Héhalom, Heréd, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Lőrinci,
Palotás, Petőfibánya, Szarvasgede, Szirák, Tura, Vanyarc,
Zagyvaszántó

Örömmel értesítjük, hogy július 22-től már a Horizon HD
Mediaboxszal rendelkező ügyfeleink is elérhetik a változatos
Moodlounge a Horizon hangulatvideókat kínáló Moodlounge alkalmazást, a UPC TV Apps
2016.07.22
HD Mediaboxon is
kínálatában.
Keresse az applikációt a Horizon HD Mediabox Alkalmazások
menüpontjában.

2016.07.15

UPC Videótár júliusi
kínálata

Kiemelt ajánlataink:
Júliusi újdonságok:
- Batman Superman ellen
- Az igazság hajnala
- Zootropolis
- Állati nagy balhé
- Zoolander 2.
- Támadás a Fehér ház ellen 2.
- Kung Fu Panda 3.
Akciós filmek:
- Sammy nagy kalandja
- A titkos átjáró
- Hipervándor
- 127 óra
- Hova lettek Morganék?
- Kedves John!
Ingyenes film: A király látogatása

2016.07.15

2016.07.08

2016.07.07

2016.07.05

MyPrime kínálat
bővülése július

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozatok:
Kyle a rejtélyes idegen (Kyle XY) 1 - 2. évad

FEM3 arculatváltás

Tisztelt Ügyfeleink!
2016. szeptember 5-étől az analóg és digitális csatornakínálatban
található FEM3 csatorna megváltozott arculati elemekkel és új
néven, PRIME csatornaként érhető el. A FEM3 a digitális
csatornakiosztásban a 73-as csatornahelyen érhető el.
Nézze továbbra is velünk a FEM3 műsorát!

Megváltozott a
központi
bankszámlaszámunk

Tisztelt Ügyfelünk!
A UPC központi bankszámlaszáma egyedi bankszámlaszámmá
változik, amelyről személyre szabott e-mailt küldtünk Önnek.
Kérjük, hogy bővebb információkért kattintson ide ahol
ügyfélszáma megadásával meg tudja tekinti új, egyedi
bankszámlaszámát is.

Digitális
frekvenciaváltozás
Eger és
Szigetszentmárton
vételkörzetében

Tisztelt Ügyfeleink!
Eger, Demjén, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány,
Kerecsend, Novaj, Ostoros, valamint Kiskunlacháza, Makád,
Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu
településeken 2016.07.05-től néhány csatorna más frekvencián lesz
elérhető.
Amennyiben Mediacard-on keresztül nézi digitális műsorainkat,
viszont TV készüléke nem található kompatibilitási listánkon
(https://www.upc.hu/televizio/premium-digitalisszolgaltatasok/mediaeszkozok/mediacard/), akkor szükséges
újrahangolnia TV készülékét.
Az újrahangoláshoz segítséget az alábbi oldalunkon talál:
http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/szolgaltatasok-hasznalata/videosutmutatok/digitalis-kabeltv-videos-utmutatok/.

Digitális csatornakínálatunk 2016. június 24-én új helyi csatornákkal
bővül. A helyi televíziók a Digital Mini, Digital Bronze és Digital
Gold csomagokban érhetőek el.

2016.06.23

Újabb helyi csatornák
a digitális
kínálatunkban

Gyöngyösi Városi Televízió
csatornahely: 501
vételkörzet: Gyöngyös, Gyöngyössolymos Pétfürdői
Közösségi Televízió
csatornahely: 502
vételkörzet: Várpalota, Pétfürdő, Berhida, Inota, Inotai készenléti
lakótelep, Peremarton-Gyártelep

2016.06.09

A Deep Look Lounge
kikerül a TV Apps
kínálatból

Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a Deep Look Lounge applikációt
június 17-én eltávolítjuk a UPC TV Apps alkalmazásai közül.
Megértését köszönjük!
Kiemelt ajánlataink:
Júniusi újdonságok:
- Deadpool
- Sérülés
- Ave, Cézár!
- A dán lány

2016.06.02

UPC Videótár júniusi
kínálata

Akciós filmek:
- A szállító 2.
- Jégkorszak 4.
- Vándorló kontinens
- Fekete hattyú
- Exférj újratöltve
- Könnyű nőcske
Ingyenes film: Csodabogarak: Az elveszett hangyák völgye

2016.06.02

MyPrime kínálat
bővülése június

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozatok:
Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 1 - 2. évad
Tájékoztatjuk, hogy a Cinemax és Cinemax 2 csatornák frekvenciája
megváltozott.

Amennyiben Mediacard-on keresztül nézi digitális műsorainkat,
viszont TV készüléke nem található kompatibilitási listánkon
Cinemax és Cinemax 2 (https://www.upc.hu/televizio/premium-digitalis2016.05.30
frekvenciaváltozás
szolgaltatasok/mediaeszkozok/upc-mediacard/), akkor szükséges
újrahangolnia TV készülékét.
Az újrahangoláshoz segítséget az alábbi oldalunkon talál:
http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/szolgaltatasok-hasznalata/videosutmutatok/digitalis-kabeltv-videos-utmutatok/.

2016.05.30

Csatornanév változás
(PRO4)

Tájékoztatjuk, hogy 2016. július 11-étől a Digital Bronze és Digital
Gold csomagokban található PRO4 (71-es csatornahely) csatorna
megváltozott arculati elemekkel és új néven, M+ csatornaként érhető
el.
Nézze továbbra is velünk a PRO4 műsorát!

2016.05.30

A Picasa kikerül a TV
Apps kínálatból

Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a Picasa applikáció a továbbiakban
már nem támogatott a UPC TV Apps felületen. A Picasát június 3án eltávolítjuk a UPC TV Apps alkalmazásai közül.
Megértését köszönjük!

2016.05.23

Itt a nyári hangulat!

Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén június 1-től nyári
hangulatú videó érhető el.

Tájékoztatjuk, hogy a Digital Gold csomagban a 403-as
Új arculat az Euronews csatornahelyen található Euronews csatorna 2016. június 17-én
2016.05.23
csatornánál
arculatot vált. A csatorna a változást követően új logóval,
változatlan néven érhető el.

2016.05.03

2016.04.25

2016.04.15

Universal Channel
kivezetés július 5-étől

Megújult a My UPC
felület

UPC Wi-Free
biztonsági tanúsítvány
megújulása

Szeretnénk tájékoztatni, hogy 2016. július 5-étől a Universal
Channel a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony
megszűnése miatt kikerül az analóg és digitális csatornakínálatból.
A Digital Gold csomagban a csatorna jelenleg az 59-es
csatornahelyen érhető el.
Megértését köszönjük!
Új felületünkön a szolgáltatások mellett most már az
alkalmazásokkal kapcsolatos ügyeit is kényelmesebben, egy fiókból
intézheti!
Ahhoz, hogy minden funkciót egy helyen elérjen, az első
alkalommal regisztrálnia kell. Használja az email címét, és adjon
meg egy jelszót. Mostantól ezzel tud a My UPC-re belépni.
A UPC Wi-Free biztonsági tanúsítványa a mai napon (2016.04.15.)
megújúlt!
• Android, Blackberry, Windows laptop és desktop esetén: nincs
teendő, a tanúsítvány automatikusan befrissül.
• MAC OS X és Windows mobil esetén: a csatlakozáskor az eszköz
egyszeri alkalommal az új tanúsítvány elfogadását kéri (egy
gombnyomás)
• Apple iOS (iPhone és iPad) esetén: a csatlakozáskor az eszköz
egyszeri alkalommal az új tanúsítvány elfogadását kéri (egy
gombnyomás), viszont előfordulhat, hogy a készülék az automatikus
Wi-Free hálózathoz csatlakozáskor, csak „homokórázik”.
Megoldás: lépjen be a Beállítások/WiFi menüpontjába, és a UPC
Wi-Free hálózati névre kattintva fogadja el az új tanúsítványt.
Azonosító és jelszó újbóli megadása nem szükséges. Ehhez
természetesen UPC Wi-Free hatótávolságon belül kell lennie az
eszköznek.
Április 22. és 24. között olyan filmek és sorozatok várnak rád,
melyek garantáltan a képernyő elé ületnek!

2016.04.13

Kódolatlan hétvége
filmrajongóknak a
FilmBox-szal!

Nézd velünk a FilmBox Premium, a FilmBox Family, a FilmBox
Plus és a FilmBox Extra HD műsorát egy teljes hétvégén át!
A kódolatlan hétvége UPC Digitális Kábetv szolgáltatással
rendelkező ügyfeleink részére április 22-én 09:00 órától április 25én 09:00 óráig tart.

2016.04.13

Csatornaváltozás a
Horizon Go-n

2016.04.13-tól változik a Horizon Go felületen elérhető HD
csatornák száma. A következő HD csatornák nem lesznek
elérhetőek:
• History Channel HD
• Travel Channel HD
• FilmBox Extra HD
• HBO HD
A FilmBox Extra HD-n kívül a csatornák SD minőségben továbbra
is elérhetőek a Horizon Go-n.
2016. március 21-étől a Digital Bronze és Digital Gold csomagokba
bekerül a FOX csatorna.

2016.03.21

Új csatorna: FOX
Csatornahelye: 69
Elérhető nyelvek: magyar és eredeti nyelv (leginkább angol)
Kiemelt ajánlataink:
Márciusi újdonságok:
- Steve Jobs
- 007 - Spectre - A Fantom visszatér
- Fekete mise
- Vakáció

2016.03.07

UPC Videótár
márciusi kínálata

Akciós filmek:
- Női szervek
- Holt költők társasága
- Toy Story – Játékháború
- Toy Story - Játékháború 2.
- Toy Story - Játékháború 3.
Ingyenes film: Piszkos melók

2016.03.01

Újból itt a tavaszi
hangulat!

Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén március 1-től új
tavaszi hangulatú videó érhető el.
Tájékoztatjuk, hogy Veszprémben 2016.03.03-tól néhány csatorna
más frekvencián lesz elérhető.

2016.02.26

Digitális
frekvenciaváltozás
Veszprémben és
vételkörzetében

Amennyiben Mediacard-on keresztül nézi digitális műsorainkat,
viszont TV készüléke nem található kompatibilitási listánkon
(https://www.upc.hu/televizio/premium-digitalisszolgaltatasok/mediaeszkozok/upc-mediacard/), akkor szükséges
újrahangolnia TV készülékét.
Az újrahangoláshoz segítséget az alábbi oldalunkon talál:
http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/szolgaltatasok-hasznalata/videosutmutatok/digitalis-kabeltv-videos-utmutatok/.

2016.02.23

HBO3 kódolatlan
hétvége - március 2627.

Az HBO új csatornát indít a legjobb és legismertebb saját gyártású
tartalmai számára HBO3 néven. A csatornán megtalálhatóak lesznek
a legújabb amerikai és magyar saját gyártású sorozatok, és a régi
nagy klasszikus sorozatok korábbi évadai is. Töltsd az HBO3-mal a
húsvétot, élvezd az új csatorna kínálatát március 26-27-én. A
kódolatlan hétvégére az HBO összeállította neked a csatorna
legjobbjait, betekintést nyerhetsz többek között a Bakelitbe, Trónok
Harcába, Aranyéletbe, Maffiózókba és Az elit alakulatba is.
A UPC digitális kábeltelevízió előfizetői számára március 26. 6:00tól március 28. 6:00-ig érhető el kódolatlanul az HBO3 csatorna.
Kiemelt ajánlataink:
Februári újdonságok:
- Kötéltánc
- Batman
- Rossz vér
- Hotel Transylvania 2

2016.02.05

UPC Videótár februári
kínálat

Akciós filmek:
- Marley meg én
- Bor, mámor
- Provence
- Merida, a bátor
- Másnaposok
- Másnaposok 2
Ingyenes film: Most jó
Mozival egyidőben: Pasolini

2016.02.05

MyPrime kínálat
bővülése február

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új filmek:
• Rumnapló
• Csapda
• Lopott szavak
• Rómának szeretettel
• Red 2
• Transzcendens
• A hívásMicsoda nők!
• Zero elmélet
• Julie kisasszony
• Lovagok háborúja 2. - Harc a trónért
• Mielőtt éjfélt üt az óra
• A kis Nicolas nyaral
• Szerelmes nővérek
• Mázli a csodakutya

2016.02.05

Új iroda Cegléden

Tájékoztattuk, hogy új irodánk nyílik 2016.02.08-án (hétfőn)
Cegléden. A nyitva tartási időt és a címet itt tekintheti meg.

2016.02.03

HBO Comedy
megszűnése és HBO3
indulása

Tájékoztatjuk, hogy az HBO Pak és HBO MaxPak csomagokban, a
104-es csatornahelyen található HBO Comedy csatorna adása
2016.03.21-én megszűnik, helyére bevezetésre kerül az új HBO 3
csatorna. 2016.03.21-től megváltozik az HBO, HBO2 és az új
HBO3 csatornák műsorrendje. A csatornák reggel 6 és este 10 óra
között olyan műsorokat sugározhatnak, amelyek gyermekek és
kiskorúak szellemi, fizikai és erkölcsi fejlődését hátrányosan
befolyásolhatják. A műsorok korlátozására a gyerekzár funkció
használható.

2016.01.15

HISTORY csatorna a
Hozion Go-n is!

Tájékoztatjuk, hogy 2016.01.15-től a Horizon Go felületen keresztül
is megtekinthető HISTORYTM csatorna, azon előfizetőinknek, akik
rendelkeznek, legalább Digital Bronze csomaggal.
Digitális frekvenciaváltozás Szolnokon és vételkörzetében
Tájékoztatjuk, hogy Szolnok településen 2016.01.14-étől néhány
csatorna más frekvencián lesz elérhető.

2016.01.13

Digitális
frekvenciaváltozás
Szolnokon és
vételkörzetében

Amennyiben Mediacard-on keresztül nézi digitális műsorainkat,
viszont TV készüléke nem található kompatibilitási listánkon
(https://www.upc.hu/televizio/premium-digitalisszolgaltatasok/mediaeszkozok/upc-mediacard/), akkor szükséges
újrahangolnia TV készülékét.
Az újrahangoláshoz segítséget az alábbi oldalunkon talál:
http://www.upc.hu/ugyfelszolgalat/szolgaltatasok-hasznalata/videosutmutatok/digitalis-kabeltv-videos-utmutatok/.

2016.01.13

Megújul a Téli
hangulat!

Digitális csatornakínálatunk 22-es csatornahelyén január 15-től új
téli hangulatú videó érhető el.

2016.01.06

HISTORY csatorna a
Digital Bronze
csomagban is!

2016.01.11-től a Digital Bronze csomagba teszt jelleggel bekerül a
HISTORYTM csatorna. A történelmi dokumentumfilmeket és
ismeretterjesztő műsorokat sugárzó csatornát a 217-es
csatornahelyen érhetik el ügyfeleink.
Tájékoztatjuk, hogy két helyi televízió csatorna szűnt meg az elmúlt
időszakban.2015.

2016.01.06

Analóg helyi csatorna
változás

Október 20-án megszüntette műsorát a TV3 Bélapátfalva helyi
csatorna
Érintett települések: Bélapátfalva (Mikófalva, Mónosbél,
Egercsehi, Szarvaskő, Nagyvisnyó, Szilvásvárad, Bükkszentmárton,
Bekölce, Szúcs, Szúcs-Bányatelep, Egerbocs, Hevesaranyos, Bátor,
Balaton), Bogács (Cserépfalu, Cserépváralja, Bükkzsérc, Tard,
Noszvaj, Szomolya), Maklár (Nagytálya, Andornaktálya),
Mezőkeresztes
2016. Január 1-jével megszüntette műsorát a KözTv helyi csatorna
Érintett települések:
Fót 1.: Fót, Csömör, Isaszeg, Kisnémedi, Püspökszilágy, MogyoródSzentjakab parkfalu, Galgagyörk, Galgamácsa, Váckisújfalu,
Vácegres, Rád, Penc, Acsa, Csővár, Püspökhatvan, Aszód, Iklad,
Domony, Verseg, Dunakeszi
Fót 2.: Sződ, Sződliget, Szendehely, Katalinpuszta, Csörög, Nógrád,
Berkenye, Diósjenő, Vácrátót, Váchartyán, Vácduka, Őrbottyán,
Csomád, Vác

2015.12.21

ID Investigation
Discovery változás

Tájékoztatjuk, hogy a Digital Bronze és Gold csomagban a 215-ös
csatornahelyen található ID Investigation Dicovery csatorna
2016.01.01-től arculatot vált. A csatorna ezt követően ID Xtra
néven, megújult logóval és néhány új tartalommal érhető el.
2016.01.04-ig a FilmBox Csomag csatornái kódolatlanul elérhetőek
a UPC digitális kábeltv előfizetők számára.

2015.12.21

Nyílt napok a FilmBox
A FilmBox csomag tartalma: FilmBox Premium, FilmBox Family,
Csomagnál
FilmBox Plus, FilmBox Extra HD
Kellemes szórakozást kívánunk!

2015.12.18

Parlament Televízió
megszűnése

Szeretnénk tájékoztatni, hogy 2016. január 1-jétől a Digital Bronze
és Digital Gold csomagban található Parlament Televízió (553-as
csatornahely) adása megszűnik.
Megértését köszönjük.

2015.12.17

Karácsonyi játék a
UPC TV Apps
kínálatában

2015.12.16

BBC Entertainment
csatorna megszűnése

2015.12.15

MyPrime kínálat
bővülése december

2015.12.15

Videotár decemberi
kínálata

Egy új alkalmazással bővítettük a UPC TV Apps kínálatát. A
karácsonyi meglepetés játékot az "Életstílus" menüpont alatt lehet
kipróbálni.
2016. január 1-jétől a 78-as csatornahelyen található BBC
Entertainment adása megszűnik. A csatorna jelenleg a UPC
Magyarország Kft. kínálatában az Európa csomagban található meg.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük.
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
Született feleségek 1-8. évad
Kiemelt ajánlataink:
Decemberi újdonságok:
- Star Wars
- Vakáció
- Fantaszikus négyes
Decemberi ingyenes film: Greenberg
Digitális csatornakínálatunk 2015.12.12-én (teszt jelleggel) elindul a
Nyíregyházi TV:

2015.12.16

Újabb helyi csatorna a
digitális kínálatban

2015.12.03

UPC üzleteink és
ügyfélkapcsolati
pontjaink ünnepi
nyitva tartása

UPC üzleteink és ügyfélkapcsolati pontjaink ünnepek előtti, illetve
ünnepek alatti nyitva tartása:
Karácsony előtti hétvégéken, Ünnepek alatt

2015.12.01

Itt a Téli hangulat!

A digitális tévékínálatunk 22. csatornahelyén december 1-től az
Ünnepi hangulat videós tartalom érhető el.

Nyíregyházi TV
csatornahely: 502
vételkörzet: Nyíregyháza, Oros, Sóstófürdő, Sóstóhegy, Nagykálló

Digitális csatornakínálatunk a mai naptól a következő műsorral
bővült (teszt jelleggel):
2015.12.01

Újabb helyi csatorna a
digitális kínálatban

2015.11.16

Helyi TV csatorna
vételi körzetének
bővülése

Zugló TV
csatornahely: 516
vételkörzet: 14. kerület
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a digitális csatornakiosztásban
elérhető Balaton Televízió vételkörzete kibővült.
A helyi televízió műsora Balatonfüred és Veszprém mellett (teszt
jelleggel) már Várpalotán is elérhető. A csatorna az 502-es
csatornahelyen érhető el a Digital Mini/Bronze/Gold kiosztásokban.
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Horizon Go-n 2015.11.03tól új csatornák érhetőek el.

2015.11.10

Horizon Go csatorna
kínálat bővülése

Az induló csatornák között 10 HD, 6 SD csatorna került fel, ami a
teljes HBO Pak és HBO MaxPak kínálatot, két népszerű
sportcsatornát, és három ismeretterjesztő csatornát jelent.
2015. november 10-től Digital Gold csomagunk csatornakínálat a
következő műsorral bővül (teszt jelleggel): Frissítés: Bizonyos
műsorok, eredeti nyelven (angolul) lesznek megtekinthetőek!

2015.11.10

Újabb csatornák a
digitális kínálatban

Food Network
csatornahely: 254
tematika: életmód
elérhető nyelvek: angol, magyar
Fine Living
csatornahely: 255
tematika: életmód
elérhető nyelvek: angol, magyar
Kiemelt ajánlataink:
Novemberi újdonságok:
- Magic Mike XXL
- Agymanók

2015.11.09

UPC Videótár
novemberi kínálat

Ebben a hónapban az eredeti 510 Ft-os ár helyett, 360 Ft-ért
érhetőek el:
- Curious Case of Benjamin Button
- World War Z
- Life of Pi
- Shutter Island
- No Strings Attached
Novemberi ingyenes film: Tetemes Összeg
Mozival egyidőben: A Meglepetés

2015.11.09

MyPrime kínálat
bővülése november

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
Fekete vitorlák 1 - 2. évad

2015.10.30

2015.10.29

Halloween játék a
UPC TV Apps
kínálatában

Két országgal
bővítettük a Wi-Free
elérhetőségét

Egy új alkalmazással bővítettük a UPC TV Apps kínálatát. A
Halloween kvíz játékot az "Életstílus" menüpont alatt lehet
kipróbálni.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy már Ausztriában és Csehországban
is elérhető díjmentesen a UPC Wi-Free szolgáltatásunk.
Ezzel 8 országban, több mint 4,5 millió hozzáférési ponton
wifizhetnek ügyfeleink:
Ország, WiFi hálózati neve:
- Magyarország, UPC Wi-Free
- Ausztria, UPC Wi-Free
- Svájc, UPC Wi-Free
- Csehország, UPC Wi-Free
- Románia, UPC Wi-Free
- Lengyelország, UPC Wi-Free
- Írország, Horizon Wi-Free
- Hollandia, UPC WifiSpots / Ziggo
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
- A SHIELD ügynökei

2015.10.08

MyPrime kínálat
bővülése

Új filmek:
- Spartacus: Vér és homok
- Spartacus: Az aréna istenei
- Spartacus: Bosszú
- Spartacus: Elátkozottak
- Intelligence – A jövő ügynöke
Kiemelt ajánlataink:
Októberi újdonságok:
- Törtetők
- A kém

Ebben a hónapban az eredeti 510 Ft-os ár helyett, 360 Ft-ért
UPC Videótár októberi érhetőek el:
2015.10.08
kínálat
- Transformers
- Transformers: Dark of the Moon
- Transformers: Revenge of the Fallen
- Rango
- Hall Pass
Októberi ingyenes film: Igaz legenda

2015.09.25

A FilmBox HD
csatorna 09.29-tól
FilmBox Extra HD
néven érhető el

2015. szeptember 29-től a FilmBox HD csatorna FilmBox Extra HD
néven és új logóval érhető el a FilmBox csomag kínálatában.
A csatorna a digitális csatornakínálatban, a 121-es csatornahelyen
érhető el FilmBox csomag előfizetéssel.

2015.09.25

Új közműegyeztetési
eljárási rend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. október 1-jével a
UPC Magyarország Kft. új közműegyeztetési eljárási rendet vezet
be. A közműegyeztetési ügyek intézése Budapesti és Monori
irodáinkban lesz elérhető; az alább felsorolt vidéki irodákban ez a
lehetőség 2015. október 1.-vel megszűnik.
 Debrecen
 Dunaújváros
 Eger
 Miskolc
 Nagykanizsa
 Nyíregyháza
 Pécs
 Salgótarján
 Sopron
 Székesfehérvár
 Szolnok
 Szombathely
 Tatabánya
 Veszprém
Monori irodánk a megszokott helyen és elérhetőségeken, változatlan
illetékességi területtel áll ügyfeleink rendelkezésére.Budapesti
irodánk szintén a megszokott helyen és elérhetőségeken, a
megszűnő vidéki irodák illetékességi területeit is átvéve várja
ügyfeleink megkeresését.
Köszönjük megértésüket!
2015. szeptember 18-ától a Digital Bronze és Digital Gold
csomagokba teszt jelleggel bekerül a Sláger TV csatorna.

A Sláger TV egy színvonalas, szórakoztató zenecsatorna, mely a
magyar előadóművészeknek és a magyar zenéknek ad méltó
2015.09.17 Új csatorna: Sláger TV megjelenési lehetőséget. Igazi sztárok, valódi slágerek
szórakoztatják a nézőket a csatorna 24 órás programjában. Magyar
pop-rock slágerek és hazai örökzöldek kedvelőinek ajánljuk,
továbbá azoknak, akik élő koncerteket, kívánságműsorokat, zenés
beszélgetéseket és tehetségkutatókat szeretnének nézni.
Csatornahelye: 354
2015.09.17

Analóg csatorna
változás

Szombathely településen 2015.10.03-tól kivezetésre kerül az analóg
csatornakínálatból a UPC Videótár ajánló műsorcsatorna, amely ezt
követően csak a digitális csatornakiosztásban lesz elérhető!

Kiemelt ajánlataink:
Szeptemberi újdonságok:
- Mad Max - A harag útja
- Bosszúállók - Ultron kora
- Adaline varázslatos élete
2015.09.15

UPC Videótár
szeptemberi kínálat

2015.09.08

Turbo gomb
kivezetése

2015.09.08

Új ügyfélkapcsolati
pont

Ebben a hónapban az eredeti 510 Ft-os ár helyett, 360 Ft-ért
érhetőek el:
- Ocean's Eleven
- Ocean's Twelve
- Ocean's Thirteen
- Ébredj velünk!
- Kertvárosi kommandó
Szeptemberi ingyenes film: A Randiügynökség
A 29-es körzetben elérhető internet kiegészítő szolgáltatásainkból
kivezetésre kerül a Turbo gomboktóber 9-től. Szeptember 15-től ez
a funkciója nem lesz igényelhető webshop felületünkön, a
változásról az érintetteket a szeptemberi számlalevélen
tájékoztattuk.
2015 október 9. után ez a kiegészítő szolgáltatásunk elérhetetlenné
fog válni!
Székesfehérvári Alba Plaza-ban megnyitottuk új ügyfélkapcsolati
pontunkat.
A pláza területén egy szigeten vagyunk megtalálhatók.
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Új sorozat:
Bosszú 1-3. évad

2015.09.04

MyPrime kínálat
bővülése

Új filmek: Hajsza a győzelemért
Halálos szerelem
Last Vegas Végjáték (2013)
Oldboy
A harag tüze
Harcban élve
A te eseted
Elpuskázva
A Wall Street farkasa
12 év rabszolgaság
Herkules legendája
Pompeji
Új gyerektartalmak:
Marvin Marvin 1. évad
V mint Viktória 1. évad

2015.09.03

Helyi analóg TV
csatornákban történő
változás

Analóg csatornakiosztásunkban a következő változások lesznek
tapasztalhatók: Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz és
Budakalász településeken 2015.10.03-tól kikerül az analóg
kínálatból a TV Szentendre helyi műsorcsatorna, amely 2015.10.03tól csak a digitális csatornakiosztásban érhető el. Budapest település
XIX. kerületében 2015.10.23-tól kikerül az analóg kínálatból a TV
Kispest helyi műsorcsatorna, amely 2015.10.23-tól csak a digitális
csatornakiosztásban érhető el.

A digitális tévékínálatunk 12. csatornahelyén szeptember 1-től az
Őszi hangulat videós tartalma lesz elérhető. 2015.08.25 Újabb helyi
TV csatorna Digitál Bronze csatornakínálatunk a következő
műsorral bővült (teszt jelleggel) a mai naptól:

2015.08.28

Szeptember 1-től itt az
Őszi hangulat

Tatabányai Közösségi Televízió
csatornahely: 501
vételkörzet: Tatabánya, Szárliget, Vértesszőlős
frekvencia: 306MHz
Halom TV
csatornahely: 517
vételkörzet: Százhalombatta, Ercsi, Tárnok
frekvencia: 220MHz

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztusban a Horizon Go
Új csatornák a Horizon szolgáltatásunkban újabb csatornákat tettünk elérhetővé, a digitál
2015.08.25
Go-n
Bronze és Gold csomaggal rendelkezők számára. Az újonnan
bevezetett csatornák a Travel Channel, Ozone Network, Life
Network, MTV, VIVA, VH1, MTV Rock és MTV Hits.
Kiemelt ajánlataink:
Augusztusi újdonságok:
- Megmaradt Alice-nek
- Az üldözött
- Foxcatcher
- Chappie
- Hamupipőke
- Whiplash
2015.08.13

UPC Videótár
augusztusi kínálat

Ebben a hónapban az eredeti 510 Ft-os ár helyett, 360 Ft-ért
érhetőek el:
- Ausztália
- Őrült szív
- Gulliver utazásai
- Nyolc tanú
- Horton
Augusztusi ingyenes film: Négy utolsó dal
Prémium film mozi megjelenéssel egy időben: Who Am I, 1001
gramm
Tisztelt ügyfeleink!

2015.08.11

Új számon érhető el a
behajtási osztály

Tájékoztatjuk Önöket, hogy behajtási osztályunk telefonszáma
megváltozott.
Az új szám: +361 798 8888
Munkanapokon 06:30-21:30 között fizetési megállapodással
kapcsolatban fogadjuk ügyfeleink hívását.

2015.08.11

MyPrime kínálat
bővülése

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Grace klinika 1-7.évad
Hannibál 3.évad (Tv premier előtt)
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Hatvanban megnyílt új
ügyfélkapcsolati pontunk.
Cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 10.

2015.07.20

Új ügyfélkapcsolati
pont Hatvanban

Nyitvatartás:
Hétfő-Szerda
Csütörtök
Péntek

09.00 - 17.00
08.00 - 18.00
09.00 - 14.00

Kiemelt ajánlataink:
Júliusi újdonságok:
- Vadon
- Samba
- Fácángyilkosok
- Üzlet bármi áron
- Tom és Jerry– Kémkaland

2015.07.10

UPC Videótár júliusi
kínálat

Ebben a hónapban az eredeti 510 Ft-os ár helyett, 360 Ft-ért
érhetőek el:
- Die Hard 4.0
- Legdrágább az életed
- Száguldó bomba
- Narnia Krónikái 3.
- A Hajnalvándor útja
- Vizet az elefántnak
- A boldogító talán
Júliusi ingyenes film: 51-es bolygó
Prémium film mozi megjelenéssel egy időben: Akihez beszél a Föld
Digitál Bronze csatornakínálatunk a következő műsorral bővült
(teszt jelleggel) a mai naptól:

2015.07.10

2015.07.09

Újabb helyi TV
csatorna

MyPrime kínálat
bővülése

TV Kispest
csatornahely: 515
vételkörzet: Bp. XIX. Kerület
frekvencia: 220MHz
Újonnan a MyPrime kínálatában:
Outlander 1. évad
Észlelés 1-2.évad
Büszkeség és bányászélet

2015.06.25

Július 1.-től érvényes
digitális és analóg
televíziós változások

Megváltozik a digitális csatornakiosztás sorrendje. A
sorrendváltozást a Médiatörvényben leírt jogszabályi változások
indokolják. Lentebb található linken keresztül elérhető a módosított
csatornakiosztás, továbbá a változást érintő bővebb leírás. A
változások az alábbiakra lehetnek hatással:- Kedvencek beállításCsatornaszámozás- Felvétel beállítások (a Felvétel opcióval
rendelkezőknél) A Digital Gold csomagba (teszt jelleggel) bekerül a
Disney Jr. (303) műsorcsatornaÚj csatornaként a digitális
csatornakiosztásban elindul az M4 SD (7) digitális csatorna, viszont
megszűnik a digitális csatornakiosztásban a Duna World HD
csatorna, helyére az újonnan induló M4 HD kerül (8) 2015. Július 4től: Az analóg csatornák száma nem változik, és nem kell hangolni,
mert az M4 a Duna World helyére kerül.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a TV Guide 3.1 műsorújság
alkalmazásunk a mai napon országosan elérhetővé vált

2015.06.16

Megújult a TV Guide

A főbb változások a korábbi műsorújsághoz képest: átláthatóbb
felület, gyorsabb csatorna és menüváltás, a keresési funkció azonnal
felkínálja a keresett kifejezéshez kapcsolódó műsorokat, epizódokat,
megszűnik a keresés finomítása és mentése funkció.
További apróbb változások: eddigi 10 csatorna helyett 8 látszódik a
műsorújságban kapcsolódó műsorok láthatósága a keresési funkció
azonnal felkínálja a keresett kifejezéshez tarozó műsorokat
Digitális csatornakínálatunk a következő műsorokkal bővült a mai
naptól:
ÚjbudaTV
csatornahely: 511
vételkörzet: Bp. XI. kerület

2015.06.12

Újabb helyi TV
csatornák

TV Szentendre
csatornahely: 512
vételkörzet: Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz,
Budakalász
VKC TV
csatornahely: 513
vételkörzet: Leányfalu, Pilisszentlászló, Szentendre, Pomáz,
Budakalász
BonumTV
csatornahely: 514
vételkörzet: Bp. VIII. kerület

Kiemelt ajánlataink:
Júniusi újdonságok:
- Ahol a szivárvány véget ér
- Focus
- Kéjlak
- SpongyaBob Kockanadrág

2015.06.11

UPC Videótár júniusi
kínálat

Ebben a hónapban az eredeti 510 Ft-os ár helyett, 360 Ft-ért
érhetőek el:
- Alvin és a mókusok 2
- 500 nap nyár
- Keleti nyugalom - Marigold Hotel
- X-Men kezdetek: Farkas
- X-men: Az elsők
Júniusi ingyenes film: Párizsból szeretettel
Prémium film mozi megjelenéssel egy időben: A szerelem üstököse

2015.06.02

2015.06.11

2015.05.11

2015 június 2-től bármelyik (SD/HD, DVR) UPC mediabox-on
UPC TV Apps már SD
keresztül elérhető a UPC TV Apps szolgáltatás. Bővebb információ
mediabox-on is
a funkciókról: UPC TV Apps
MyPrime kínálat
bővülése

Újonnan a MyPrime kínálatában:
Doktor Addison 1-3.évad
Tudorok 1-4.évad
Kártyavár 1-2 évad

MyPrime kínálat
bővülése

Újonnan a MyPrime kínálatában:
- Kártyavár 2.évad
- Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot
- Breaking Bad - Totál szívás teljes sorozat (1-5.évad)
- Démonírtók 1-2 évad

2015.05.11

Analóg csatorna
kínálatban változás

2015.04.30

UPC TV Apps - május
8-tól új felületet kap a
youtube
alkalmazásunk

Analóg csatorna kínálatban változás Az egyes csatornák
szerepeltetésének vállalt időpontjának lejárata miatt megváltozik a
csatornakiosztás az alábbiak szerint: Pécs, Komló és
vonzáskörzetükben tatozó településeken kikerül az analóg kínálatból
a Pannon TV, a Pécs TV, valamint a VIVA TV. Az érintett
csatornák 2015.05.05-től csak a digitális csatornakiosztásban
érhetők el. Továbbá, az Eurosport műsorcsatorna a VIVA TV
helyére, valamint a Spektrum műsorcsatorna a Pécs TV helyére
kerül.Sopron és vonzáskörzetében tatozó településeken kikerül az
analóg kínálatból a Sopron TV és a Pulzus TV műsorcsatorna,
amely 2015.05.05-től csak a digitális csatornakiosztásban érhető
el.Monor és vonzáskörzetében tatozó településeken kikerül az
analóg kínálatból a Williams TV (WTV) helyi műsorcsatorna, amely
2015.05.05-től csak a digitális csatornakiosztásban érhető el.A
fentiekkel összefüggésben a digitális csatornakiosztás kiegészül a
Sopron TV, a Pulzus TV és Williams TV (WTV)
műsorcsatornákkal.
Május 08.-tól a UPC TV Apps felületén új megjelenést kap a
youtube alkalmazásunk.

UPC TV Apps Tájékoztatni szeretnénk ügyfeleinket, hogy az alkalmazás a
2015.04.30 Facebook app kikerül a Facebook döntése alapján a mai naptól UPC TV Apps felületén a
kínálatunkból
továbbiakban nem lesz elérhető.
Az analóg televízió szolgáltatásra kiterjesztett digitális vételezési
lehetőséggel Ön digitális minőségben - akár HD felbontásban nézheti analóg kábeltelevíziós előfizetésének bizonyos csatornáit.

2015.04.27

Elindítottuk az analóg
televízió szolgáltatásra
kiterjesztett digitális
vételi lehetőséget

Mától nálunk is
megvásárolható a
2015.04.17
Samsung Galaxy S6 és
S6 edge
Csökkentjük a
lakossági
2015.04.17
internetcsomagok
szüneteltetési díját
2015.04.16

A Meteo TV adása
2015. április 16-tól
megszűnik

2015.04.13

Frissültek a Horizon
Go arculati elemei és
applikációi

2015.04.07

A 29-es körzetben
megkezdjük a
Kistérségi
telefonkönyvek
terjesztését

Amennyiben igénybe szeretné venni ezt a lehetőséget, Önnek DVBC képes digitális jelfeldolgozásra alkalmas televízió készülékre,
vagy DVB-C jelátalakító set-top-box készülékre lesz szüksége.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az analóg televízió szolgáltatásra
kiterjesztett digitális vételezési lehetőség kizárólag digitális
szolgáltatási területeken érhető el. HD tartalmak, csak arra alkalmas
HD megjelenítést támogató eszközökön érhetők el, az arra alkalmas
hálózati és csatlakozási infrastruktúra megléte mellett.
A Samsung Galaxy S6 és S6 edge készülékeket ügyfeleink
2015.04.17-től megrendelhetik vagy megvásárolhatják üzleteinkben.
2015. április 26-tól csökkentjük a lakossági internetcsomagok
szüneteltetési díját egységesen 1500 Ft-ra, a 29-es körzetben pedig
1000 Ft-ra.
A Meteo TV 2015. április 16-ától kikerül kínálatunkból a csatorna
megszűnése miatt.
2015.04.13-tól megújult a Horizon Go felület és logó

A 29 körzetben élő, aktív telefonszolgáltatással rendelkező
ügyfeleink részére 2015. április 7-ével megkezdjük a Kistérségi
telefonkönyvek terítését.
A új verzió letölthető a AppStore-ból.

2015.04.01

Frissült a UPC Phone
iOS változata v2.0
verzióra

A v2.0-ás verzió újdonságai:
- Egyéni csengőhangok beállításának lehetősége
- Beépített „Hasznos tipp” videó az alkalmazás első indításakor
- Hibajavítás: csendes üzemmód esetén a csengőhang megfelelő
kezelése
- A kizárólag cégnévvel rendelkező kapcsolatok is megjelennek már
a névjegyzékben
- iPhone 6 / 6+ optimalizált design

