KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános
Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2014. augusztus 1. napjától
Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás
ÁSZF 2.1.5 A szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges
egyéb korlátai – kiegészítésre kerül az ÁSZF a digital start csomag díjára vonatkozó
kötelezettségvállalás idejével és ezzel összefüggésben az egyoldalú szerződésmódosítás
szabályaival. A módosítást hatósági felhívás indokolja.
ÁSZF 1. számú melléklet – Csatornakiosztás - analóg
-

Analóg start és analóg silver szolgáltatási csomagokra a Szolgáltató új Előfizetői
Szerződést, illetve szerződésmódosítást 2014. augusztus 1. napját követően nem tesz
lehetővé előfizetői részére az alábbi fejállomásokhoz tatozó településeken: Budapest

Ungvár u. fejállomás (Bp1, Bp2, Lakóparkok), Csongrád, Bánd, Herend Szentgál,
Gyomaendrőd, Sarkad, Szeghalom Fót1, Fót2, Bp. MTC, Szentes-Csongrád, Bélapátfalva,
Bogács, Maklár, Mátraszőlős, Jászladány, Fegyvernek, Mezőkeresztes, Tápiószele,
Cegléd, Miskolc, Kazincbarcika, Gyöngyös, Salgótarján, Sopron, Szombathely,
Várpalota. A fenti módosítás nem vonatkozik a Fegyvernek fejállomáshoz tartozó Öcsöd
településre.
-

Analóg start szolgáltatási csomagra a Szolgáltató új Előfizetői Szerződést, illetve
szerződésmódosítást 2014. augusztus 1. napját követően nem tesz lehetővé előfizetői
részére az alábbi fejállomásokhoz tartozó településeken: Nagykanizsa, Debrecen,

Szigetszentmárton, Eger, Monor, Szolnok, Nyíregyháza, Pécs, Komló, Tatabánya,
Veszprém, Dunaújváros, Székesfehérvár.
A módosítást a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem
látható lényeges változás indokolja, amely nem eredményezi a szerződési feltételek
lényeges változását.
-

Pécs csatornakiosztás - A GÓÓÓL TV helyi tv megszűnt, ezért kikerül a
csatornakiosztásból Pécs, Hosszúhetény, Hird, Bogád, Romonya, Nagykozár
településeken.
Az adott médiaszolgáltatás kivételét a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony
indokolja.

ÁSZF 1. számú melléklet – Csatornakiosztás - analóg, digitális
-

A Prizma TV neve RTL+-ra, a Viasat Explorer neve Viasat Explore-ra módosul.
Az adott médiaszolgáltatás átnevezését a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses
jogviszony indokolja.

-

Új szolgáltatás bevezetése miatt bekerül a Csele TV helyi TV a digitális
csatornakiosztásba az 503. csatornahelyre Pécs, Hosszúhetény, Hird, Bogád, Romonya,
Nagykozár, Komló településeken.
A módosítás nem eredményezi az általános szerződési feltételek lényeges módosítását és a
szerződési feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.

-

Bevezetésre kerül a Promontor TV a digitális csatornakiosztásba a XI. kerületben az 506.
csatornahelyre.
A módosítás nem eredményezi az általános szerződési feltételek lényeges módosítását és a
szerződési feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.

-

A csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő szerepeltetésének vállalt
időpontját 2014. augusztus 31. napjában határozzuk meg.

Helyhez kötött telefon szolgáltatás
Bevezetésre kerül a 1421-es szám szolgáltatás megrendelés célra, amelynek díja UPC
hálózaton kívüli területről a szolgáltató kék számra irányadó díjazása szerinti díj, UPC
hálózaton belül 0 Ft/perc. A módosítás az ÁSZF 3/a,3/b,3/c díjmellékletét érinti. A módosítás
nem eredményezi az általános szerződési feltételek lényeges módosítását és a szerződési
feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.
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.

