KÖZLEMÉNY
A UPC Magyarország Kft. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános
Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az alábbiak szerint:
2015. június 4. napjától
ÁSZF 1. számú melléklet – Csatornakiosztás
Az egyes csatornák szerepeltetésének vállalt időpontjának lejárata miatt megváltozik a
csatornakiosztás az alábbiak szerint:
-

Délegyháza (Budapest) fejállomáson kikerül az analóg kínálatból az Echo TV, a CNN, a DOQ
és a RTL+ műsorcsatorna, ezzel egyidejűleg bekerül az analóg kínálatba a Story4
műsorcsatorna az Echo TV helyére). Az analóg Bronze csomag kibővül az AXN, a Discovery, a
Muzsika TV, a Cool , a Film Mánia és a Sport2 műsorcsatornákkal, az analóg Brozne
csomagban eddig elérhető csatornák közül a History, a Mezzo, és a Travel Channel átkerül az
analóg Silver csomagba.

-

Kétegyháza (Kelet) fejállomáson az analóg Bronze csomag kibővül a Discovery, a Minimax, a
NatGeo, Sport2, Story4 műsorcsatornákkal; az analóg Brozne csomagban eddig elérhető
csatornák közül a NatGeo Wild, a Nickelodeon, a SAT.1, a TV-Paprika, illetve a Sport Klub
2015.06.04-től átkerül a Silver csomagba. A NatGeo Wild, a Nickelodeon, a SAT.1, a TVPaprika, illetve a Sport Klub műsorcsatorna 2015.06.04-től csak az analóg Silver csomagban
érhető el.

-

Karácsond (Kelet) fejállomáson kikerül az analóg kínálatból a CNN műsorcsatorna, valamint
bekerül a CNN helyére az AXN műsorcsatorna.

-

Tápiószele (Kelet) fejállomáson kikerül az analóg kínálatból a Spektrum Home, a LifeNetwork
és az OzoneNetwork műsorcsatorna, valamint a Minimax/C8 műsorcsatorna a Spektrum
Home helyére, az Universal Channel pedig az OzoneNetwork helyére kerül. A Spektrum
Home, a LifeNetwork és az OzoneNetwork műsorcsatorna 2015.06.04-től csak a digitális
csatornakiosztásban érhető el.

-

Bajna/Nagysáp (Nyugat) fejállomáson kikerül az analóg kínálatból az RTL, az RTL+, és a Sport
Klub műsorcsatorna. Az analóg Start csomag részeként bekerül a kínálatba az Story4
műsorcsatorna. Az analóg Bronze csomag részeként bekerül a kínálatba az AXN, illetve a
Muzsika TV műsorcsatorna. Az analóg Bronze csomagból kikerül az AXN White, AXN Black,
Nickelodeon, és a TV Paprika műsorcsatorna, amelyek 2015.06.04.-től kizárólag az analóg
Silver csomag részeként érhetők el. Az analóg Bronze csomag kibővül a következő
műsorcsatornákkal: Cool TV, Minimax, Sport1, Sport2.

-

Székesfehérvár/Mór (Nyugat) fejállomáson kikerül az analóg kínálatból a VIVA és a Cartoon
Network műsorcsatorna, valamint a Cool műsorcsatorna a VIVA helyére kerül. A VIVA és a
Cartoon Network csatorna 2015.06.04.-től csak a digitális csatornakiosztásban érhető el.

-

Várpalota (Nyugat) fejállomáson kikerül az analóg kínálatból a VIVA műsorcsatorna. A VIVA
műsorcsatorna 2015.06.04.-től csak a digitális csatornakiosztásban érhető el.

A 2015.06.04.-től hatályos csatornakiosztásban szereplő csatornák kínálatban történő
szerepeltetésének vállalt időpontját 2015.06.30. napjában határozzuk 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.

