
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

 

 

A Vodafone Magyarország zrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy módosítja Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) 

az alábbiak szerint: 

 

2020. április 1. napjától 

Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott Vezetékes műsorterjesztési 

szolgáltatások 

Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott  

Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatások 

 

Jogelőd UPC szolgáltatási területen és/vagy saját üzemeltetésű kábelhálózatokon nyújtott  

Helyhez kötött és Mobil rádiótelefon szolgáltatások 

 

ÁSZF 10. számú melléklet -  Az akciók részletes leírása (időtartama, feltételei, díjai, nyújtott kedvezmények)  

A teljes mellékletet érintően kivezetésre kerül a “upc” szóhasználat az egész dokumentumot érintően, kiemelten a 

csomag elnevezésekből. 

 

Továbbá az alábbi pontok változnak: 

1. Időtartama – az akciós melléklet hatálybalépési dátuma: 2020. április 1-re módosul 

2. Az igénybevétel feltételei, díjak és a nyújtott kedvezmények egyéni előfizetők részére 

Akciós Vodafone Home csomag ajánlatok 

- megváltozik a Happy  Home elnevezés Vodafone Home megnevezésre,  

- módostásra kerülnek a Akciós Vodafone Home csomag ajánlatok,  

- a MyPrime videotár csomag szolgáltatás megnevezése Videóklub megnevezésre módosul  

Önálló kábeltévé ajánlatok 

- Kivezetésre kerül a TV start csomagra vonatkozó ajánlat 

- a MyPrime videotár csomag szolgáltatás megnevezése Videóklub megnevezésre módosul 

- Kivezetésre kerül az Extra kiegészítő csomagra vonatkozó ajánlat 

UPC internet csomag ajánlatok 

- Kivezetésre kerülnek a UPC internet csomag ajánlatok 

- Kivezetésre kerül a SPECIÁLIS ONLINE INTERNET SZOLGÁLTATÁS-ok közül az Internet 150 ONLINE 

ajánlat 

További kedvezményes ajánlataink 

- a MyPrime videotár csomag szolgáltatás megnevezése Videóklub megnevezésre módosul 

 

3.  Az igénybevétel feltételei, díjak és a nyújtott kedvezmények üzleti előfizetők részére 

Az akciós melléklet hatálybalépési dátuma: 2020. április 1-re módosul 

A Fiber Power Business internet csomagok megnevezése Business Office Net-re módosul, továbbá a upc előtag kikerül  

a szolgáltatások elnevezéséből. 

 

További változások a melléklet részeire bontva: 

Akciós Business Class Prémium csomag ajánlatok  

- a Business Class 170 Prémium csomag kivezetésre kerül a mellékletből.  

- a Business Class 220, 350 Prémium csomagok árpontjai módosulnak (12, 24 határozatlan),  

Akciós Business Class csomag ajánlatok 

-  a Business Class 170 csomag kivezetésre kerül a mellékletből 



 

 

 

Akciós HoReCa+ csomag ajánlatok 

-  a HoReCa Pack+ és HoReCa Premium Pack+ csomagok árpontjai módosulnak (12 hó, 24 hó, 

határozatlan) 

Üzleti kábeltévé ajánlatok: 

- a MyPrime videotár csomag szolgáltatás megnevezése Videóklub megnevezésre módosul 

 

Önálló üzleti vezetékes internet ajánlatok 

Business Office Net Prémium ajánlatok:  

- a Business Office Net 170 Prémium csomag kivezetésre kerül a mellékletből 

- a Business Office Net 220, 350, 500 Prémium csomagok árpontjai módosulnak (12 hó, 24 hó, 

határozatlan) 

Business Office Net ajánlatok  

- a Business Office Net 170  csomag kivezetésre kerül a mellékletből.  

- a Business Office Net 220, 350 csomagok árpontjai módosultak (12 hó, 24 hó határozatlan) 

 

 

A módosítás indoka, hogy a UPC Magyarország Kft. 2020. március 31-i hatállyal beolvadt a Vodafone Magyarország  zrt.-

be. A cégjogi átalakulás következtében 2020. április1-től a jogelőd UPC, mint szolgáltató helyébe jelen ÁSZF-ben jogutód 

szolgáltatóként a Vodafone lép. 

 

 

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől 

számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a 

határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor 

jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. 

A Vodafone Magyarország zrt. új ügyfelei a jelen közlemény közzétételétől számított 14 (tizennégy) napon belül minden 

hátrányos jogkövetkezmény nélkül jogosultak elállni az Előfizetői Szerződés megkötésétől. 

A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az Általános Szerződési 

Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.vodafone.hu/aszf honlapon közzétettük. 

Vodafone Magyarország Zrt.  

http://www.vodafone.hu/

