Akciós feltételek Műholdas Műsorterjesztési szolgáltatásokra – Meglévő
műholdas egyéni TV előfizetők részére
Jelen akciós feltételek a UPC Direct szolgáltatójának 2016. október 3-tól, visszavonásig
vagy új kampány bevezetéséig érvényes, meglévő TV előfizetőkre irányadó ajánlatait
tartalmazzák. Az ajánlatok kizárólag meglévő, műholdas TV szolgáltatással már
rendelkező, egyéni előfizetők által vehetők igénybe.
Alapcsomagok, kiegészítő szolgáltatások és további mediaboxok bruttó havidíjai,
a szerződéskötés napjától 12 hónap határozott időtartamra szóló előfizetői
szerződés megkötése esetén:
Alapcsomagok
a.
b.
c.
d.

Light TV csomag díja: 1890 Ft/hó;
Medium TV csomag díja: 3490 Ft/hó;
Medium HD TV csomag díja: 3990 Ft/hó;
Plus HD TV (Plus TV csomag + HD Pak csomag) csomag díja: 4990 Ft/hó;

Kiegészítő szolgáltatások
e. DVR csomag havi díja: 1000 Ft/hó;
f. DVR Ready kiegészítő szolgáltatás: 600 Ft/hó – határozatlan időtartamra
(hűségidő nélkül); Az ajánlat keretében a DVR Ready kiegészítő szolgáltatás
havidíja 600 Ft, függetlenül attól, hogy hány DVR Ready képes mediaboxon veszi
azt igénybe az előfizető. A funkció lehetővé teszi az adások saját külső tárhelyre
(részletes leírás a Szolgáltató weboldalán) való rögzítését és azok lejátszását
ugyanazon a mediaboxon keresztül. A csomag DVR Ready képes beltéri
egységgel érhető el, melyet a UPC Direct szolgáltatója a csomag rendelésekor
biztosít minden esetben;
g. a 2. DVR mediabox (2. digitális videórögzítő funkcióval rendelkező beltéri
egység) havi bérleti díja 1500 Ft/hó és az igénylés előfeltétele DVR csomag
megrendelése;
h. a 2. extra mediabox havi bérleti díja Light TV csomag, Medium TV vagy Medium
HD TV csomag mellé 300 Ft/hó, Plus TV vagy Plus HD TV csomag mellé 1-3.
hónapig 100 Ft/hó, a 4. hónaptól 300 Ft/hó;
i. a 3. extra mediabox havi bérleti díja 500 Ft/hó;
j. a 4. extra mediabox havi bérleti díja 1000 Ft/hó;
A TV csomagokhoz tartozó csatornakiosztás elérhető a Szolgáltató weboldalán.
További mediaboxok Light TV mellé történő igénylése esetén kizárólag SD mediaboxot
biztosít a Szolgáltató. Egy előfizetéshez maximum 4 beltéri egység (melyből maximum 2
lehet DVR) igényelhető. Digitális videó rögzítő készüléket csak fő- vagy második (2.
DVR mediabox) beltéri egységként lehet igénybe venni, 3. vagy 4. vételi pontként nem.

HD csatornákat tartalmazó előfizetési csomag esetében egy előfizetéshez Szolgáltató
legalább egy HD csatornák vételezésére is képes mediaboxot biztosít az előfizető
részére. Ugyanazon előfizetéshez további HD mediaboxo(ka)t Szolgáltató a készlet
függvényében és erejéig biztosít. A további mediaboxként megrendelt SD és HD képes
mediaboxok havi előfizetési díja megegyezik.
Valamennyi Alapcsomag magában foglal egy darab, a szolgáltatás igénybevételéhez
szükséges mediaboxot. Az Alapcsomagok mediabox nélkül, smart kártyás (mediabox
nélküli) konstrukcióban is igénybe vehetők, amelyek tekintetében – 12 hónapos
határozott időtartamú szerződés esetén - a Szolgáltató további havi
díjkedvezményt nyújt a Szolgáltató az alapcsomagok havidíjából. Smart kártyás
ajánlatainkat kizárólag az igényléskor is smart kártyás (mediabox nélküli) csomaggal
rendelkező előfizetőink vehetik igénybe.
Smart kártyás alapcsomagok akciós ajánlatai:




Medium TV smart kártya (Medium TV card) csomag: 2490 Ft/hó;
Medium HD TV smart kártya (Medium HD TV card) csomag: 2990 Ft/hó;
Plus HD TV (Plus TV csomag + HD Pak csomag) smart kártya (Plus HD TV
card) csomag: 3990 Ft/hó;

Smart kártya havi bérleti díja:


a 2. smart kártya havi bérleti díja Medium TV (Medium TV card), Medium HD TV
(Medium HD TV card), Plus HD TV (Plus HD TV card) smart kártyás csomagok
mellé 300 Ft/hó. A 2. smart kártya hűségidő nélkül vehető igénybe.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a fenti smart kártyás csomag-ajánlatokhoz saját
mediaboxra van szükség, e csomagokhoz a UPC Direct szolgáltatója mediaboxot nem
biztosít. A smart kártyás ajánlat kizárólag Medium TV, Medium HD TV és Plus HD
TV smart kártyás csomag megrendelése esetén vehető igénybe. A mediaboxos és
smart kártyás ajánlatok együttesen nem vehetők igénybe, továbbá mediaboxos ajánlat
mellé további smart kártya önállóan nem igényelhető, továbbá smart kártyás ajánlat
mellé pedig mediabox nem rendelhető). A smart kártyás ajánlatban legfeljebb további
egy darab smart kártya (2. smart kártya) igényelhető, amely esetében a további
mediaboxról szintén az Előfizetőnek kell gondoskodnia. További tájékoztatást a Medium
TV, Medium HD TV és Plus HD TV smart kártya csomagokhoz szükséges eszközökről a
UPC Direct ügyfélszolgálatán vagy a UPC Direct hivatalos forgalmazóinál kaphat. A
Medium TV, Medium HD TV és Plus HD TV smart kártya csomagokhoz szükséges
kültéri és beltéri egységek jellemzőiről, árairól, esetleges szerelési költségeiről és egyéb
részleteiről a UPC Direct hivatalos forgalmazóinál tájékozódhat.

További akciós és prémiumcsomagokkal kapcsolatos igénybevételi feltételek:
Prémiumcsomagok
A prémium csomagok akciós feltételekkel kizárólag a következő alapcsomagok mellé
rendelhetőek: Medium TV, Medium HD TV és Plus HD TV.
Akciós feltételekkel igényelhető prémium csomagok Medium TV smart kártya
csomag esetén: HD Pak, HBO Pak, HBO HD Pak, HBO MaxPak, FilmBox Pak, Active
Pak.
Akciós feltételekkel igényelhető prémium csomagok Medium HD TV és Plus HD TV
smart kártya csomagok esetén: HBO Pak, HBO HD Pak, HBO MaxPak, FilmBox Pak,
Active Pak.
Akciós feltételekkel igényelhető prémium csomagok Medium TV, Medium HD TV
vagy Plus HD TV csomag esetén: DVR csomag, HBO Pak, HBO HD Pak, HBO MaxPak,
FilmBox Pak, Active Pak, DVR Ready.
Akciós feltételekkel igényelhető prémium csomagok Medium TV csomag esetén:
DVR csomag, HBO Pak, HBO HD Pak, HBO MaxPak, FilmBox Pak, Active Pak, DVR
Ready, HD Pak.
Az árak havonta esedékes bruttó díjak, melyek a szerződéskötés időpontjától 12
hónapig tartó határozott időtartamra történő szerződéskötés (hűségidő vállalása) esetén
érvényesek, hacsak alább másképp nem jelezzük:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

HBO Pak csomag: 1–3. hónapig 1490 Ft, a 4. hónaptól 2190 Ft;
HBO HD Pak csomag: 1–3. hónapig 1790 Ft, a 4. hónaptól 2490 Ft;
HBO MaxPak csomag: 1–3. hónapig 1990 Ft, a 4. hónaptól 2890 Ft;
FilmBox Pak csomag: 990 Ft;
Active Pak csomag:1490 Ft, határozatlan időtartamra (hűségidő nélkül);
HD Pak csomag: 1000 Ft.

Az akcióban nem vehetnek részt azon személyek, akiknek fennálló díjtartozásuk van.
Medium TV csomagra azon Előfizetők válthatnak, akik az igényléskor Light TV
csomaggal rendelkeznek; Medium HD TV csomagra azon Előfizetők válthatnak, akik az
igényléskor Light TV vagy Medium TV csomaggal rendelkeznek; a Plus HD TV
csomagot azon Előfizetők vehetik igénybe a fenti feltételek mellett, akik az igényléskor
Light TV, Medium TV, Medium HD TV vagy Plus TV csomaggal rendelkeznek.
Amennyiben a jelen akció keretében határozott időre kötött előfizetések bármelyike a
határozott időtartam lejárta előtt az Általános Szerződési Feltételek 7.1.5.1. pontja
alapján megszűnik, vagy módosul, illetve a szolgáltatás korlátozásra vagy
szüneteltetésre kerül, úgy az Előfizető a jelen akcióban nyújtott egyszeri és havidíj
kedvezményeket köteles megfizetni. Havidíj kedvezménynek a beüzemeléstől a
felmondási idő lejártáig, a mindenkori ÁSZF 2/a mellékletében meghatározott havidíjat
(listaár) és az előfizető által fizetett kedvezményes havidíj különbözete értendő. A
további mediaboxok tekintetében az Előfizetőt az ÁSZF fenti szakaszai alapján terhelő
kötelezettségek (hűség kötelezettségek) az alap- illetve kiegészítő/prémium
szolgáltatásra kötött szerződés tartalmát (beleértve az alapszolgáltatásra vállalt

esetleges hűség kötelezettségeket) nem érintik. Ha további mediaboxok tekintetében
nyújtott kedvezmények elvesztésének feltételei fennállnak, úgy az Előfizetőt kizárólag a
további mediaboxokhoz nyújtott kedvezmények tekintetében terheli a kedvezmény
visszafizetési kötelezettség, ez azonban az alap- illetve kiegészítő/prémium
szolgáltatásra kötött szerződést nem érinti.
A UPC Direct forgalmazóinak a helyszínen fizetendő beüzemelési (szerelési) díj
(amennyiben a csomagmódosítás helyszíni szerelést igényel) a megrendelt csomagtól,
valamint a beüzemelendő berendezések számától függően változhat. A beüzemelési és
szerelési díjak a http://hu.upcdirect.com/ugyfelszolgalat oldalon a „Letölthető
dokumentumok” szekcióban tájékozódhat.
Amennyiben a határozott időtartam eltelt és az Előfizető újabb határozott időre nem köt
előfizetői szerződést, akkor a határozott időtartam lejártával – amennyiben az Előfizető
és a UPC Direct szolgáltatója másként nem állapodtak meg – az előfizetői szerződés
időtartama meghosszabbodik és határozatlan időtartamúvá válik. Ilyen esetben az
Előfizető a szolgáltatásért a mindenkori ÁSZF 2/a mellékletében meghatározott havidíjat
(listaár) köteles megfizetni, amelyből a UPC Direct szolgáltatója, saját döntése alapján,
további kedvezményt nyújthat.
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartam alatt az előfizetői szerződésben
szereplő programcsomagról kisebb programcsomagra tér át, úgy a kisebb
programcsomagot a mindenkor aktuális listaáron veheti igénybe, valamint az akció
keretében igénybe vett egyszeri és havidíj kedvezményeket köteles megfizetni.
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartam alatt az előfizető szerződésben szereplő
programcsomagról nagyobb programcsomagra tér át és azt legalább az előző
programcsomag határozott időtartama lejártának időpontjáig fenntartja, illetve az
előfizetése eddig az időpontig nem szűnik meg, a szerződés megszüntetéséhez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények (igénybe vett egyszeri és havidíj kedvezmények
megfizetése) nem kerülnek alkalmazásra.
Az akciós Light TV, Medium TV, Medium HD TV és Plus HD TV csomagokra vonatkozó
kedvezmények együttesen nem választhatók, együttes megrendelésük esetén a
nagyobb csomagra vonatkozó ajánlatot tekintjük érvényesnek.
A hűségidő nélkül (határozatlan idejű szerződéssel) igénybe vehető, fentiek szerinti
ajánlatokban megjelölt kedvezményes havidíj az ÁSZF 7.1.5.2. pontja alapján a
határozatlan idejű előfizetői szerződésre irányadó listaárból biztosított kedvezménnyel
megállapított díj, amely esetben a kedvezmény módosításig illetve visszavonásig
érvényes.
Az ajánlatok visszavonásig vagy újabb ajánlat bevezetéséig érvényesek.

