Bármikor be- és kikapcsolható korlátlanság –
Új, egyedülállóan rugalmas mobilcsomagokat
vezet be a UPC
Budapest, 2018. május 10. – A választás teljes szabadságát hozzák el a UPC új mobil
díjcsomagjai. A korlátlan adat és beszélgetési opciót bármikor rugalmasan igényelhetik, vagy
éppen lemondhatják az ügyfelek hosszabb időre szóló kötöttségek nélkül. A UPC megoldása
a hazai kínálatban egyedülállónak számít.
A UPC Mobil, amely 3 évvel ezelőtt a hazai szolgáltatók közül elsőként kínált korlátlan adatforgalmú,
hűségidő nélküli díjcsomagokat és hálózat független készülékeket ügyfelei számára, ismét egy
forradalmian új megoldással jelentkezik. A UPC mostantól a legértékesebb és legvágyottabb mobil
szolgáltatást, a korlátlanságot kínálja ügyfelei számára, immár teljes mértékben az igényeikhez
igazodva.
A UPC Mobil Super és Super Plus új mobil díjcsomagokhoz korlátlan beszélgetési és adatforgalmi
opciót is választhatnak az ügyfelek, méghozzá úgy, hogy azokat az előfizetés időtartama alatt
bármikor igényelhetik, vagy lemondhatják.
A UPC Mobil Start díjcsomag, amely havi 500 MB adatforgalmat és 100 lebeszélhető percet
tartalmaz, a UPC valamely kábeles szolgáltatásával rendelkező ügyfelek számára 12 hónapra vállalt
hűségidővel már bruttó 2.490 Ft-os havidíjért elérhető, míg a 3, illetve 4 GB havi adatforgalmat és
120, illetve 400 perc beszélgetést lehetővé tévő Super és Super Plus díjcsomagokat már havi bruttó
3.990, illetve 6.490 Ft-ért kínálja a szolgáltató. E két csomaggal ráadásul hálózaton belül ingyenesen
hívhatják egymást az ügyfelek. A Super és a Super Plus tarifákhoz havi bruttó 2.000 Ft-ért
választható a korlátlan adat opció. A Super Plus tarifa előfizetői havi bruttó 2.500 Ft-ért választhatnak
korlátlan beszéd opciót is, amelyet belföldön és EU-roaming során is igénybe vehetnek. A korlátlan
adat- és beszéd opciók újdonsága, hogy abszolút rugalmasan alkalmazkodnak a UPC előfizetők
egyéni igényeihez és élethelyzeteihez, hiszen a telefonos ügyfélszolgálat segítségével bármikor
igényelhetik minimum 1 hónapos időszakra, majd ezt követően bármikor lemondhatják azokat –
ráadásul a kiegészítő opciók díját is kizárólag az aktív időszakra kell kifizetniük. További, a hazai
mobilpiacon jelenleg egyedülállóan rugalmas megoldás, hogy az ügyfelek nem csak magasabb,
hanem alacsonyabb árú tarifára is bármikor átválthatnak akár az előfizetés ideje alatt is. Az új
díjcsomagok mellé a UPC Mobil választékából kedvezményes áron vásárolhatnak készülékeket az
ügyfelek.
„Munkatársaimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy leginkább ügyfeleink igényeire szabott,

magas hozzáadott értékű megoldásokat kínáljunk. A UPC mobil új díjcsomagjaival és a ki-,
bekapcsolható korlátlansággal most újra magasra tesszük a lécet a hazai piacon, hiszen új szintre
emeljük a rugalmasság fogalmát.” – mondta Robert Redeleanu, a UPC Magyarország és a UPC
Lengyelország vezérigazgatója.
A UPC Mobil díjcsomagokkal kapcsolatos további részletekről a upc.hu/mobil weboldalon, a 1221-es
ügyfélszolgálati telefonszámon és a UPC üzletekben kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.
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Ha 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 telefon szolgáltatásokat. Mobilszolgáltatását a
hazai távközlési szektorban új megközelítéssel indította útjára 2015-ben, elsőként kínálva korlátlan
adatforgalmú, hűségidő nélküli díjcsomagokat és hálózatfüggetlen 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 2017. december 31-i adatai szerint a UPC a közel 1,8 millió magyarországi háztartást
elérő, korszerűsített és folyamatosan bővülő hálózatain összesen 683 100 kábeltelevíziós, 664 600
szélessávú internetes, 628 000 vezetékes telefon és 88 400 mobilszolgáltatást üzemeltet.
További információkért látogasson el a www.upc.hu weboldalra.

