Csalókra figyelmeztet a UPC
„Átvállalnák” az előfizetéseket, de csak személyes adatokra és
az eszközökre vadásznak
Budapest, 2018. augusztus 17. – Az elmúlt időszakban megszaporodtak a szolgáltatás
átírásával kapcsolatos jogosulatlan visszaélések, amelyek során csalók élnek vissza a UPC
nevével és ügyfeleinek jóhiszeműségével. A vállalat azt javasolja előfizetőinek, hogy minden
esetben az ügyfélszolgálattal egyeztessenek, amennyiben előfizetésüket más nevére
szándékoznak átíratni.
Ismeretlen személyek a UPC ügyfeleit megkeresve ajánlják fel, hogy átvállalják az előfizetett
szolgáltatást, hogy – közlésük szerint – terhet vegyenek le a vállukról. Mindezt azonban azért teszik,
hogy hozzájussanak az ügyfelek személyes adataihoz, valamint még az átírási kérelem
elbírálásának befejezése előtt eltulajdoníthassák a szolgáltatást biztosító berendezéseket (médiabox,
modem).
A UPC Magyarország arra kéri ügyfeleit, hogy minden olyan esetben, amikor átírási kérelemmel
keresik meg őket telefonon vagy interneten keresztül, egyeztessenek az ügyfélszolgálattal a
folyamatot illetően, annak érdekében, hogy az esetleges visszaélések és anyagi károk megelőzhetők
legyenek.
A UPC Magyarország a benyújtott átírási kérelmek során felmerült díjakat kizárólagosan az
átvállalóra terheli. A szolgáltató sem készpénzben, sem elektronikus úton nem kér be díjakat, a
berendezések mozgatása pedig kizárólagosan az átírási kérelem sikeres elbírálását követően a UPC
által történik meg.
A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a hasonló visszaéléseket megakadályozza, ezért
ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett a rendőrségnél. Egyúttal arra kéri ügyfeleit, hogy
amennyiben hasonló visszaélést tapasztalnak, mielőbb jelezzék a 1221-es ügyfélszolgálati
telefonszámon.
-KÖZLEMÉNY VÉGEHa további információkra van szüksége, várjuk kérdéseit a sajto@upc.hu címen.

A UPC-ről
A UPC Magyarország vezető integrált infokommunikációs szolgáltatója, amely innovatív
szolgáltatásaival 1998 óta van jelen a piacon. Kábelhálózatain országszerte közel 350 településen
biztosít televíziós, szélessávú internet és vezetékes telefonszolgáltatásokat. Mobilszolgáltatását a
hazai távközlési szektorban új megközelítéssel indította útjára 2015-ben, elsőként kínálva korlátlan
adatforgalmú, hűségidő nélküli díjcsomagokat és hálózat független készülékeket. Innovatív
applikációi és szolgáltatásai segítségével a UPC az otthonok és irodák falain kívül is biztosítja a
csatlakozást a digitális világ határtalan lehetőségeihez. A UPC Vállalati Szolgáltatások üzletága
egyedi igényekre szabott és kedvező árú üzleti kommunikációs megoldásokat nyújt a vállalkozások
számára.
A vállalat 2018. június 30-i adatai szerint a UPC a több mint 1,8 millió magyarországi háztartást
elérő, korszerűsített és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 687 700 kábeltelevíziós, 680 300
szélessávú internetes, 652 700 vezetékes telefon és 99 000 mobilszolgáltatást üzemeltet.
További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

