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Egyedi Előfizetői szerződés
amely létrejött

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
1145 Budapest, Laky Adoif u. 36.

és

UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.

között

Menedzselt Bérelt Vonali adat összeköttetés szolgáltatások igénybe vételére

180. sz. nyomt./B2B
szerződés száma:
Kiadás napja: 2013, február 1,
Szerződés azonosító: 2015-U-MLLN/114x^-0-136

A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Knizsi u. 30-36.
Levelezési dm: 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Központi ügyfétszolgálat/hibabejelentö teleforszáma: 06 80 980 847 
Weboldal: buslness.upc.hu
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I. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A Szolgáltató kábeltelevíziós műsorterjesztési (SZJ 64.20.30.0), internet-hozzáférési (SZJ 64.20.18.0) és helyhez kötött 
telefonszolgáltatást (SZJ64.20.11. 62.20.12.,64.20.16.) nyújt.
Jelen Előfizetői Szerződés tárgya a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletben megjelölt szolgáltatási csomag(ok), 
amelye(ke)t a Szolgáltató az ott szabályozott feltételek szerint, továbbá az ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatások esetében a 
mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei (,ASZF”), illetve a vonatkozó hatályos magyar szabványban meghatározott 
feltételek szerint nyújt. Az egyes szolgáltatásoknál meghatározott rendelkezésre állási értékek számítása az ÁSZF-ben meghatározott 
módon történik. A jelen szerződésben külön nem definiált kifejezések az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak.
A jelen Előfizetői Szerződés szövege egységes szerkezetben, egy dokumentumba szerkesztve tartalmazza a Szolgáltató által 
nyújtott, az adatlapon megjelölt minden elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó egyedi Előfizetői Szerződés rendelkezéseit. 
Abban az esetben, ha az Előfizető az adatlapon megjelölt szolgáltatások közül több, eltérő típusú szolgáltatást vesz Igénybe, a felek 
között mindegyik szolgáltatásra külön Előfizetői Szerződés jön létre. A felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen dokumentum 
rendelkezései valamennyi, az Előfizető által a mellékletben megjelölt szolgáltatásra vonatkoznak. A nyújtott szolgáltatások körét a 
Felek a vonatkozó szolgáltatásra vonatkozó új melléklet elfogadásával vagy a korábbi módosításával jogosultak megváltoztatni.
A Szolgáltató az Előfizetői Szerződésben szabályozza a Szolgáltatások körébe nem tartozó, olyan egyéb (kiegészítő és járulékos) 
szolgáltatásainak feltételeit is, amelyek nem minősülnek elektronikus hírközlési szolgáltatásnak. Ilyen szolgáltatások lehetnek 
különösen a Szolgáltatás Igénybevételéhez szükséges eszközök Előfizető rendelkezésére bocsátása, a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározott szolgáltatások, az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 
hatálya alá tartozó szolgáltatások. A fenti, elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak nem minősülő szolgáltatásokra vonatkozó 
rendelkezések kizárólag az Előfizető teljes körű tájékoztatása érdekében kerültek egységes szerkezetbe szerkesztésre a 
Szolgáltatásra vonatkozó feltételekkel, így azok módosítása - tekintettel arra, hogy e járulékos szolgáltatások nem tartoznak az Eht. 
hatálya alá - nem minősül az Előfizetői Szerződés Eht.130-132. §-ai szerinti módosításának.
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE. HATÁLYBA LÉPÉSE. ELEMEI
Jelen Előfizetői Szerződés határozatlan, illetve határozott időre jöhet létre a felek között, az adatlapon megjelöltek szerint. Az 
Előfizetői Szerződés hatálybalépésének időpontja az Előfizető által igényelt Szolgáltatás átvételének időpontja, a kiépítéssel 
kapcsolatos kötelezettségek azonban mindkét Félre vonatkozóan már a szerződés megkötésével hatályba lépnek.
Az Előfizetői Szerződés az Előfizetői adatlapból, a jelen egyedi Előfizetői Szerződésből, a Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-jéböl 
és a szerződéshez kapcsolódó, annak elválaszthatatlan részét képező, a Szolgáltatás adatait és díjait tartalmazó 1. és 2. sz. 
mellékletekből áll.
A SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK ELÉRHETŐSÉGE

A Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei 
(wvv\A/.upc.hu/rolunk/szerzodesi-feltetelek/) és valamennyi ügyfélszolgálatán.
ELTÉRÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKTŐL

Jelen pont a Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltaktól a felek jogviszonyára alkalmazott eltéréseket tartalmazza. A Szolgáltatásra és annak 
az Előfizető részére történő nyújtására egyebekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók azzal, hogy az Eht. 117-118. §-ában 
foglaltakat a Szolgáltató nem alkalmazza.
Kiépítés
A szolgáltatás létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzése Előfizető feladata. Amennyiben ezen engedélyek nem 
állnak rendelkezésre, úgy a vállait kiépítési határidő az engedélyek beszerzéséig eltelt idővel meghosszabbodik. A kiépítés 
határidejébe az esetlegesen érintett társszolgáltató által végzendő, a Szolgáltatás Szolgáltató általi kiépítéséhez szükséges 
munkálatok elvégzésének Időtartama nem számít bele.
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy
• amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizető érdekkörében felmerült okból nem jönne létre, köteles a 
Szolgáltatás kiépítése során felmerült, az Előfizetői Szerződésben vagy Kiépítési Szerződésben meghatározott kiépítési díjat a 
Szolgáltatónak megtéríteni; illetve
• amennyiben a határozott időre létrejött Előfizetői Szerződést a határozott idő lejártát megelőzően felmondja, vagy az 
az Előfizető szerződésszegése miatt kerül felmondásra, köteles az Előfizetői Szerződésben vagy a Kiépítési Szerződésben részére 
biztosított kedvezmény összegét, valamint a kiépítés költségeinek a le nem töltött határozott Idővel arányos részét a Szolgáltatónak 
megtéríteni,
A szolgáltatás műszaki átadás-átvétele
A szolgáltatás műszaki átadás-átvételére a Szerződésben meghatározott végpontokon a szolgáltatás rendeltetésszerű üzembe 
helyezésének napján kerül sor, az Átadás-átvételi jegyzőkönyv a Felek által arra feljogosított képviselők aláírásával. Az átvétel nem 
tagadható meg, ha a szolgáltatás megfelel a Szerződésben vállalt műszaki paramétereknek. Ma az adott szolgáltatás adatlapján vagy 
külön szerződésben a Felek kiépítési díjban is megállapodtak, a Szolgáltató jogosult az átadást mindaddig megtagadni, amíg az 
Előfizető a kiépítési díjat nem fizette meg részére. A kiépítési díjra vonatkozó számla fizetési határidejének lejártától a díj 
megfizetéséig terjedő Időtartam nem minősül a Szolgáltató késedelmének.
A Szolgáltató az át nem vett végponton is elindítottnak tekintheti a Szolgáltatást, amennyiben az Előfizető az érintett végponton 
bizonyíthatóan adatforgalmat bonyolít.
Szolgáltató berendezéseinek elhelyezése és tápellátása
Előfizető lehetővé teszi a Szolgáltató tulajdonában lévő, a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki berendezések telephelyén 
történő elhelyezését, és gondoskodik azok megfelelő tápellátásáról és vagyonvédelméről. A Szolgáltató tulajdonában lévő

megtalálhatók a Szolgáltató honlapján

180. sz. nyomt./B2B
szerződés száma;
Kiadás napja; 2013. február 1.
Szerződés azonosító: 2015-U-MLLN/l 14xfTG-136

A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Levelezési dm: 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Központi ügyfélszolgálat/hlbabejelentö telefonszáma: 06 60 960 847 
Weboldal: buslness.upc.hu



berendezések karbantartása Szolgáltató felelőssége. Ezen túlmenően Előfizető biztosítja, hogy Szolgáltató azon ingatlanon, ahol 
Előfizető telephelye található, a szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki berendezéseket, valamint a berendezésekhez vezető 
kábeleket elhelyezhesse, és azok üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges mértékben az Ingatlanra bejuthasson. Előfizetőt 
terheli a telephelyéhez tartozó Ingatlanon elhelyezett - a szolgáltatás nyújtásához szükséges - műszaki berendezések tápellátásának 
költsége. Előfizető hozzájárul, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges, telephelyén elhelyezett távközlési hálózat-végzödtetö 
berendezéseket, valamint a berendezésekhez vezető kábeleket Szolgáltató más ügyfelei részére is felhasználja, amennyiben ez a 
Szerződésben vállalt minőségi paraméterek teljesítését nem akadályozza.
Számlázás, díjfizetés
Az Előfizető által megjelölt egyes Előfizetői Hozzáférési Pontokra vonatkozó díjak fizetésének kezdő időpontja a Szolgáltatás 
megkezdésének (átadás-átvételének) időpontja, kivéve a kiépítési dijat, amit a Szolgáltató jogosult az átadás-átvételt megelőző 
esedékességgel kiszámlázni.
Amennyiben az Előfizető több végpontra Igényel Szolgáltatást, a teljes hálózatra vonatkozó Szolgáltatás megkezdésének időpontja az 
az időpont, amikor a hálózat végpontjainak 70%-ánál és - amennyiben van Ilyen - a hálózat központi végpontjánál megkezdődött a 
Szolgáltatás.
A Szolgáltató a Szolgáltatás dijait Jogosult évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói árindex emelkedéssel 
megegyező mértékben egyoldalúan módosítani.
Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítása
Az Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltatás 
Előfizető által történő további igénybevétele. Illetve az előfizetési díjról szóló számla Előfizető általi befizetése - mint ráutaló 
magatartás - az Előfizető kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában is a kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó Szolgáltatói 
ajánlat elfogadásának minősül.
A Szolgáltatás szüneteltetése
A Szolgáltatás kizárólag az ÁSZF 5.1.3 és 5.1.4 pontjaiban meghatározott esetekben szüneteltethető, az Előfizető 
kezdeményezésére szüneteltetésre nincs mód.
A határozatlan Idejű Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása
Az Előfizető a határozatlan Idejű Előfizetői Szerződést 90 (kilencven) napos felmondási Idővel bármikor jogosult jogkövetkezmények 
nélkül felmondani.
A határozott idejű Előfizetői Szerződés Előfizető általi felmondása
Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződést nem jogosult felmondani. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú 
Előfizetői Szerződést ennek ellenére felmondja a határozott időtartam lejárta előtt (ide nem értve a Szolgáltató szerződésszegése 
miatti előfizetői rendkívüli felmondás esetét), vágy annak teljesítését megszünteti, vagy szerződésszegő magatartásával okot ad a 
Szolgáltató rendkívüli felmondására, köteles a határozott időtartamból hátralevő Időre a Szolgáltatónak járó havidíjakat - kötbérként - 
30 napon belül megfizetni a Szolgáltató részére, köteles továbbá megtéríteni a Szolgáltatónak a kötbért meghaladó kárát.
A határozott idejű Előfizetői Szerződés megszűnésének eltérő szabályai
A Felek megállapodnak, hogy a határozott Idejű Előfizetői Szerződés a szerződés lejáratának napján nem szűnik meg, hanem a 
lejáratot követő nappal változatlan feltételekkel határozatlan Idejű Előfizetői Szerződéssé alakul át.
Szerverszolgáltatásokhoz kapcsolódó Bérelt vonali (MLL) internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés 
megszűnésének eltérő szabályai
Ha az Előfizető a Bérelt vonali (MLL) Internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződést az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásoknak nem minősülő szerverszolgáitatásokra Irányuló szerződéssel egyidejűleg, a szerverekhez történő hozzáférés 
biztosítása érdekében köti meg a Szolgáltatóval, a szerverszolgáltatásokra vonatkozó szerződés bármilyen okból történő 
megszűnésével egyidejűleg a Bérelt vonali (MLL) Internet hozzáférés szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés Is megszűnik.
Előfizető adatainak felhasználása
Előfizető a Szerződés aláírásával belegyezík, hogy nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését 
Szolgáltató felhasználja saját referencia céljaira.
Ügyfélszolgálat, Help-Desk
E-mail; businessíaiuDcbusiness.hu
Telefon: 1221, 06-80-980-847, +36-1-688-1221
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Zxíiűét

Non-’Profit KFT ®
1145 BüdaDesí:, LakyAcioif u. 36.

Adóí>záni: 23084454-2-42 
CégisgviiAkszám; 01-09-952185

180. sz. nyomt./B2B
szsrzödés száma:
Kiadás napja: 2013. február 1.
Szerződés azonosító: 2015-U-MLLN/114xrrG-136

A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Levelezési dm: 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Központi ügyfélszolgátat/hibabejelentö telefonszáma; 06 80980 847 
Weboldal: business.upc.hu
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Ügyfélszám: S39431 Szerződés azonosító: 201S-U-MLLN/114x/TG-136 Ügyfélmenedzser: Triz Gábor

Projekt azonosító:
business-10569/1-2014
busíness>10/1-201S

Szerződés módosítás □ Úi szerződés 'Ei Egyéni □ Üzleti Ei

1. Ügyfél alapadatok;

Név / Megnevezés; Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhely / Cím: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Levelezési és számlázási cím: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám; 01-09-952185

Adószám; 23084454-2-42

Pénzforgalmi számlaszám: 16200120-18521205, Magnet Bank

Pénzügyi kapcsolattartó:

Képviselő; Csáki Ágnes Mobiltelefon száma;

E-mail: Telefon: Fax:

Műszaki kapcsolattartó:

Képviselő: Csillag Endre Mobiltelefon száma:

E-mail: Telefon: Fax:

Hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó:

Képviselő: Csillag Endre Mobiltelefon száma;

E-maíl: Telefon; Fax:

Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: Kiss Csaba
Mobiltelefon száma:
Telefon;
E-mail:

Egyéb hibabejelentésre Jogosult kapcsolattartó neve; ZKNP ügyelet

Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: Kandolka Gergő (Erando)

Egyéb hibabejelentésre jogosult kapcsolattartó neve: Faragó Béla (Erando)

Mobiltelefon száma:

Telefon:
E-mail:

Telefon:
E-mail:

2, A szerződés időtartama:

0 Határozott 0 A szolgáltatás átadásától számított 1 év 
□ Határozatlan

180. sz. nyomt./B2B
szerződés száma:
Kiadás napja: 2013. február 1.
Szerződés azonosító: 2015-U-MLLN/114x^0-138

A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft.
Székhely; 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Levelezési dm: 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Központi ügyfélszolgálat/hlbabejelentö telefonszáma: 06 60 980 847 
Weboldal: buslness.upc.hu
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I. Díjfizetési módja, gyakorisága;

Átutalás M Csoportos beszedési megbízás □

Havi El

UPC Magyarország Kft. bankszámla száma: 11600006-00000000-21447484

IV. Az Előfizető nyilatkozatai

Kijelentem, hogy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 127. § (3) bekezdése alapján a jelen Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltató 
által nyújtott szolgáltatások tekintetében nem kérem a az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazását.

Hozzájárulok, hogy adataimat a UPC felhasználja saját vagy társválíalatí piackutatási célokra és üzleti ajánlatai kidolgozásához. (Ez az Ön számára 
azért hasznos, mert minél többet tudunk az Ön valós igényeiről, és hogy mennyire elégedett szolgáltatásunkkal, annál pontosabban tudjuk majd, mire 
van szüksége.)

□ igen ^nem

Hozzájárulok adataim direkt marketing célú kezeléséhez (ideértve az elektronikus hirdetést, illetőleg az automatizált hanghivó használatát) 
(Hozzájárulásával lehetővé teszi, hogy értesíthessük önt az elérhető ajánlatokról, új termékekről, akciókról, így mindig tudja, melyik a legkedvezőbb 
lehetőség az ön számára.)

□ igen

Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató a jogszabály szerint közvetlen Előfizetői értesítést igénylő értesítéseket részemre e-mailen, vagy az elektronikus 
számla szolgáltatás igénybe vétele esetén az elektronikus számlán tegye meg.
(Hozzájárulásával ezentúl élvezheti az elektronikus számla előnyeit, és akár néhány kattintással eiintézheti ügyeit. Ehhez az elektronikus számlát kezelő 
rendszerében történő regisztráció is szükséges.)

□ igen (e-mail cím:_ jK'nem

Kijelentem, hogy a Szolgáltató által az adott szolgáltatás tekintetében az igénybevétel korlátjaként meghatározott összeghatárokra és/vagy 
adatmennyiségekre, illetve ezek túllépése esetén a Szolgáltató által az Eht. 137. § (1) bek. d) pont szerinti korlátozásra vonatkozó külön feltételeket 
elfogadom.

Jelen dokumentum aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy a jelen dokumentumot egy példányban átvettem, annak tartalmát (a szerződés összes 
mellékletével, és kapcsolódó dokumentumával) megismertem, a benne foglaltakat elfogadom és az általam képviselt jogi személyre nézve, annak 
nevében eljárva kötelezően tudomásul veszem.

Előfizető a 4 (négy) pontból álló Egyedi Előfizetői Szerződést és a 9 (kilenc) számozott oldalból álló előfizetői adatlapot, valamint annak mellékleteit 
átolvasta, értelmezte, és az abban foglaltakat, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírta.

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 18.

tv,

Zuglói

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Aőós^áí•}: 23084454-2-42 

Cégjegyzékszám: 01 -09-352185

180. sz. nyotnUBZB
szerződés száma:
Kiadás napja: 2013. február 1.
Szerződés azonosító: ZOlS-U-MLLN/IMxrrG-ISS

A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1092 Budapest. Kinizsi u. 30-36.
Levelezési dm: 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Közporlí ügyfélszolgálaWiíbabejelenfö tóiefbnszáma: 06 80 9S0 847 
Weboldal: buslness.upc.hu
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MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet: Az Előfizető által Igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok) adatai

1. UPC Business bérelt vonal szolgáltatás
Az összeköttetés adatai

Sor
szám

Szolgáltatás hozzáférési pont (utca / 
házszám / lépcsöház / emelet / ajtó) 

Hozzáférési pont jellege 
Hozzáférés előfizetői státusza;

Sáv
szélesség

Éves 
rendelke

zésre állás

Fizikai
interfész*

Végberen
dezés

típusa*

Egyszeri
díj Havi díj

Szolgáltatói
áramkör
azonosító;

A
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
(2. számú melléklet szerint)

3x10/10
Mbps

1x20/20
Mbps

(2. s^mú 

melléklet 
szerint)

99,5 %
(2. számú 
melléklet 
szerint)

RJ-45 Cisco 3400
2. számú 
melléklet 
szerint

2. számú 
melléklet 
szerint

Ili kiánitéa I71 Mndo.«iítás FI
Bérlő □ Tulajdonos □

B
2. számú melléklet szerint

RJ45 IESM082CEÚi kléDités Ivl Módosítás □
Bérlő □ Tulajdonos □

' végberendezés a Szolgáltató tulajdona
’’Fizikai interfész típusai: 100TX Ethernet, lOOOBase- T with RJ-45,

Új kiépítés esetén a kiépítési költség összege összesen*: 
* előfizető által fizetendő részt az alábbi sor tartalmazza

1.970.000,-Ft+áfa

Jelen szerződés alapján fizetendő kiépítési díj összesen: 760.000,-Ft+áfa (2. számú melléklet szerint)

Szolgáltatás egyszeri dija összesen: 0,-Ft+áfa

Szolgáltatás havi előfizetési díja összesen:
3xf5.000,-Ft+áfa/végpont 
1 x19.000,-Ft+áfa/végpont 
(2. számú melléklet szerint)

Szolgáltatás havi előfizetési díja mindösszesen; 64.000,-Ft+áfa/12 db végpont (2. számú melléklet szerint)

UNI interfész; |Ţ| untagged single tagged □ double tagged (QinQ)

Csomagméret: 0 Standard (1500 byte) Jumbo (1998 byte) □ Jumbo (9000 byte)

Csatlakozás kiépítésének határideje a jelen szerződés az Előfizető által aláirt 
szerződés Szolgáltató által történő átvételétől számított: 30 munkanap

Szerződés szolgáltatóhoz történő beérkezésének napja;

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 18.

noü’-mWKPT §)
1145 Budapest, Lakyyí‘\dolíLL”36.

Adószám: 230Sá454-2-42 
Cégjeay,zéks?:á!'n: 01 -09-952185

180. sz. nyomt./B2B
szerződés száiTia:
Kiadás napja: 2013. február 1.
Szerződés azonosító: 2015-U-MLLN/114X/TG-136

A Szolsáltató neve; UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Levelezési cím; 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Központi ügyfélszolgálat/hibabejelentő telefonszáma: 06 80 980 847 
Weboldai: business.upc.hu



7/9

2. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

SLA riport szolgáltatás

A UPC Magyarország Kft. szolgáltatási területén SLA riport szolgáltatás igénybevétele Béreit vonali internet szolgáltatás üzleti előfizetője számára az 
alábbi feltételek mellett.

E-mail cím: terfiavelofSzknp.hu 
Mobiltelefonszám SMS küldéshez: +36-30-621-7464

Igényeit szolgáltatási szint
Egyszeri díj Havi d(] Egyszeri díj Havi díj

Kedvezmény nélkül (nettó) Kedvezmény nélkül (bruttó)

□ STANDARD SLA OFt 10.000 Ft OFt 12 700 Ft

□ PREMIUM SLA OFt 25.000 Ft OFt 31 750 Ft

Igényelt szolgáltatási szint
Egyszeri díj Havi díj Egyszeri díj Havi díj

Kedvezménnyel (nettó) Kedvezménnyel (bruttó)

□ STANDARD SLA 0 Ft xxxxxxx Ft xxxxxx Ft xxxxxxx Ft

PREMIUM SLA OFt OFt OFt OFt

Igényelt szolgáltatási szint
Egyszeri dl) Havi díj Egyszeri díj Havi díj

Kedvezmény értéke Kedvezmény értéke

□ STANDARD SLA OFt xxxxxxx Ft xxxxxx Ft xxxxxxx Ft

□ PREMIUM SLA OFt 25.000 Ft OFt 31 750 Ft

Keit: Budapest, 2015. augusztus 18.

Zugféi
KFT @

1146 Budapest, Laky Adolf u. 36, 
Adószám; 23084454^2-42 

Cégiegyzókszám; 01-09-352185

180. S2. nyomt./B2B 
szerződés száma;
Kiadás napja: 2013. februári.
Szerződés azonosító: 2015-U-MLLN/114X/TG-136

A Szolgáltató neve; UPC Magyarország Kft.
Székhely; 1092 Budapest. Kinizsi u. 30-36.
Levelezési cím: 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma; 01-09-366290
KózpontI űgyfélszolgálat/hlPabejelentő telefonszáma: 06 80 980 647 
Weboldal: buslness.upc.hu
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3. Kiépítés

A szolgáltatás létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzése Előfizető feladata. Amennyiben ezen engedélyek nem állnak rendelkezésre, úgy a 
vállalt kiépítési határidő módosulhat.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy

• amennyiben az Előfizetői Szerződés az Előfizető érdekkörében felmerült okból nem jönne létre, köteles a Szolgáltatás kiépítése során felmerült, a 
Kiépítési Szerződésben meghatározott kiépítési díjat a Szolgáltatónak megtéríteni; illetve

• amennyiben a határozott időre létrejött Előfizetői Szerződést a határozott idő lejártát megelőzően felmondja, vagy az Előfizető szerződésszegése miatt 
kerül felmondásra, köteles a Kiépítési Szerződésben részére biztosított kedvezmény összegét a szolgáltatónak megtéríteni.

• A vállalt határidőre abban az esetben nem tudunk felelősséget vállalni, ha
- a munkaterületre nem tudunk bejutni, ott a folyamatos munkát akadályoztatás miatt nem tudunk végezni,
' a szükséges kiépítési engedély, nem áll rendelkezésre az épület/Ingatlan/kőzterület tulajdonosa/üzemeltetője részéről,
- a munkát nem tudjuk elkezdeni más kivitelezők késedelme miatt,
- az eredeti megrendelésben foglaltakat a megrendelő módosítja, kiegészíti,
- az időjárási körülmények nem teszik tehetővé a munkavégzést!

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 18.

Zu€slél ' '■
Non-í“’° , 'T @

1145 Budapest, í ‘ ^ '0\f u! 3S.
Adósj';? : 23 - 2-42

Cégjegyséks;:-érn: (ri -üe-952186

180. sz. nyomt./B2B
szerződés száma:
Kiadás napja: 2013. február 1.
Szerződés azonosító: 2016-U-MLLN/114x/TG-136

A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft,
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Levelezési dm: 1462 Budapest, Pf. 477.
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Központi Cigyfélszolgálat/hlbabejelentő telefonszáma: 06 80 980 647 
Weboldal: buslness.upc.hu
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2. sz. melléklet:

Az Előfizető által igénybe venni kívánt szolgáltatás(ok) címei, sávszélessége, szolgáltatási díja és vállalt rendelkezésre állása

Sorszám A végpont B végpont (ZKNP sorszám) Egyszeri díj Havi díj Sávszélesség SLA

1. 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36 Jutisics Miklós utca-Szobránc utca kereszteződése 130 000 Ft 15 000 Ft 10/10 Mbps 99,5%

2. 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36 Egressy út- Gizella utca kereszteződése 180 000 Ft 15 000 Ft 10/10 Mbps 99,5%

3. 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36 Hungária körút-Mogyoródi út kereszteződése tH 220 000 Ft 15 000 Ft 10/10 Mbps 99,5%

4. 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36 Erzsébet királyné útja (trolibusz végállomás) 230 000 Ft 19 000 Ft 20/20 Mbps 99,5%

Mindösszesen:
(A táblázatban nettó szolaáltatási díiak szerepelnek)

760 000 Ft 64 000 Ft /végpont

Kelt; Budapest, 2015. augusztus 18.

Zugiét ltí8fijí«űoságl 
Non-PfoíR ICFT @ 

1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Adószám: 23084454-2-42 

Cégjegy7ékozáni: 01 -09-962186

180. SZ. nyoint./B2B
szerződés száma:
Kiadás i^apja: 2013. február 1.
Szerződés azonosító: 2015-U-MLLN/114X/TG-136

A Szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft.
Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Levelezési cim: 1462 Budapest, Pf, 477,
Cégjegyzékszáma: 01-09-366290
Központi ügyfélszolgálat/hibabejelantö telefonszáma: 06 80 980 847 
Weboldal: buslness.upc.hu


