KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2014. január 2. napjától
Valamennyi ÁSZF-et érintően
ÁSZF 2.1.2 Az Előfizetői Szerződés létrejöttének módja - jogszabályváltozás miatt korrekcióra kerül az
elállási idő a távollévők közötti szerződéskötés esetén 5 napról 8 munkanapra.
Helyhez kötött telefon szolgáltatás
ÁSZF 1/a melléklet - az ISDN szolgáltatás leírásának korrigálása
ÁSZF 1/b melléklet - korrekció miatt kiegészítésre kerül az ISDN alapszolgáltatásokkal
ÁSZF 3/b díjmelléklet – korrekcióra kerül a hangos számla szolgáltatás díja 45,50 Ft/hívás-ra.
ÁSZF 3/a, 3/b és 3/c díjmellékletek - korrekció miatt törlésre kerül a 1749-es szám.
Korrekció miatt a „Magyar Köztársaság” kifejezés a "Magyarország” szóra cserélődik a 3.4, 1/a
melléklet 1.4, 1/b melléklet 2.5, 1/c melléklet 1.5 pontokat érintően.
A fenti módosításokat a közérthetőséget szolgáló, az adott rendelkezés tartalmát vagy a már nyújtott
szolgáltatások igénybevételének feltételeit érdemben nem érintő javítások, pontosítások,
átfogalmazások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges változását.
ÁSZF 3/a, 3/b és 3/c díjmellékletek – jogszabályváltozás miatt kivezetésre kerülnek az ÁSZF-ből az
alábbi emeltdíjas számmezők:
90/983 xxx, 90/984 xxx, 91/110 xxx, 91/114 xxx, 91/121 xxx, 91/123 xxx, 91/124 xxx
ÁSZF 1/d melléklet 2.16 Híváskorlátozás – korrekcióra kerülnek a korlátozási kategóriák oly módon,
hogy megkülönböztetésre kerülnek a hagyományos telefon szolgáltatásra vonatkozó kategóriák a
kábel telefon szolgáltatásra vonatkozó kategóriáktól, továbbá kiegészül a belföldi és nemzetközi
híváskorlátozás kategória definíciója oly módon, hogy kábel telefon szolgáltatás esetén csak
segélykérő, díjmentes és egyazon földrajzi számozási körzeten belüli hívások kezdeményezhetők,
hagyományos telefon szolgáltatás esetén a) csak segélykérő, illetve díjmentes számok és 29-es
körzet hívható vagy b) csak segélykérő és díjmentes számok, valamint 29-es körzet és Budapest
hívható.
A módosítást a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja, amely nem
eredményezi a szerződési feltételek lényeges változását.
Internet hozzáférési - és bérelt vonali szolgáltatás
ÁSZF 1/a,1/b melléklet – korrekcióra, illetve az 1/c mellékletben törlésre kerül a 4.számú mellékletre
utaló mondat.
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 1. számú melléklet – Csatornakiosztás – digitális
Bevezetésre kerül az alábbi helyi TV csatorna a digitális csatornakiosztásba: TV13: Budapest
XIII. kerületben érhető el az 509. csatornahelyen.
A fenti módosítás nem eredményezi az általános szerződési feltételek lényeges módosítását és a
szerződési feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.
ÁSZF 1. számú melléklet – Csatornakiosztás – analóg
A Székesfehérvári Városi TV törlésre kerül Nagyveleg, Guttamási, Isztimér és Jenő
településeken a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony alapján.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az
értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani
az Előfizetői Szerződést. Amennyiben Előfizetőnk kötelezettséget vállalt arra, hogy a Szolgáltatást
meghatározott időtartam alatt, az ebből eredő kedvezményekért igénybe veszi, úgy az Előfizetői
Szerződését csak akkor mondhatja fel az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül, ha a
módosítás az igénybe vett kedvezményeket érinti. Amennyiben az Előfizető e feltételekkel mondja fel

a Szolgáltatásra irányuló Szerződést, úgy a UPC Magyarország Kft. nem jogosult a határozott
időtartamú szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására. Nem mondhatja fel
jogkövetkezmények nélkül az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződést abban az
esetben, ha azt a határozott időtartamból eredő Kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a
módosítás a kapott Kedvezményeket nem érinti. Ebben az esetben a Szerződés felmondási ideje
legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig
jogosult felszámítani.
Aki jelenleg még nem Előfizetője a UPC Magyarország Kft-nek, csupán ajánlatot tett Szolgáltatásunk
igénybevételére, az a jelen közlemény közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül minden
hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat 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 business.upc.hu honlapon közzétettük.
UPC Magyarország Kft.

