
HELLÓ TISZAALPÁR! 
Településünkre is megérkezett a UPC Magyarország. 

Nem is akármilyen csomagokkal! 

A legfejlettebb vezetékes technológia lehetővé teszi a 
hipergyors, akár 500 Mbit/sec letöltési sebességű internetet 

otthonában. 
Az új HAPPY HOME MIXEKKEL lehetőség nyílik személyre szabott 
csomagokat összeállítani, kinek gyorsabb internettel, másoknak több 
csatornával. 
A modern Horizon box segítségével akár egy hétre visszamenőleg, 
díjmentesen megnézheti kedvenc műsorát, ha lemaradt volna róla, vagy 
szeretné újra megtekinteni. 
Nem is beszélve a Horizon Go szolgáltatásról, amely applikációt három okos 
eszközre letöltve, magunkkal vihetjük a TV műsort. 
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JAVASLATUNK

ÁLLÍTSD ÖSSZE
SAJÁT UPC-S CSOMAGODAT!
Válaszd a neked legjobbat TV-, internet- és telefon
szolgáltatásaink közül!

Érdekel?
További információért keresd értékesítő partnerünket:

6099
Happy Home
MIX 3  CSOMAG

FT/HÓTÓL

A csomag tartalma:

101 csatorna (32 HD-csatornával)
120 Mbit/s-os internet
korlátlan UPC vezetékes hálózaton belüli beszélgetéssel
ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

Az akció 2017. augusztus 30. napjától visszavonásig érvényes új előfi zetéssel, vagy egy vezetékes szolgáltatással már rendelkező ügyfelek számára
24 havi elkötelezettség vállalása mellett. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából. 
A csatornaszámok változtatásának jogát fenntartjuk. A Fiber Power internetcsomagok garantált le- és feltöltési sebességei: Fiber Power 120 - 30/4 
Mbit/s, Fiber Power 500: 100/5,5 Mbit/s. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek és az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei elérhetőek
a www.upc.hu/epack oldalon vagy a UPC Shopban és a 1221-es telefonszámon.

A tájékoztatás nem teljes körű. 

upc.hu/happyhome

Villámgyors wifi az egész 
lakásban és határtalan 
szórakozás minden
eszközön 

Digitális TV HD-csatornák Internet Telefon

101
digitális csatorna

(32 HD-csatornával)

A Digital Bronze
és Gold kábeltv-
csomagok része

32 HD-csatorna,
hogy tökéletesen 

szórakozhass!

120 Mbit/s
internet

+ Connect Box

korlátlan
UPC vezetékes

hálózaton belüli
telefonbeszélgetéssel

133
digitális csatorna

(32 HD-csatornával)

500 Mbit/s
internet

+ Connect Box

korlátlan
díjmentes belföldi 

vezetékes
telefonbeszélgetéssel



MIX 1      6.099 forint 
101 csatorna 33 HD-vel 
120 Mbit/s internet 
Non Stop S telefon (UPC hálózat 0ft, belföldi vezetékes 12,9 ft, mobil 65 ft/perc) 

MIX 2      6.499 forint 
101 csatorna 33 HD-vel 
500 Mbit/s internet 
Non Stop S telefon 

MIX 3      6.499 forint 
133 csatorna 33 HD-vel 
120 Mbit/s internet 
Non Stop S telefon 

MIX 4       7.199 forint 
133 csatorna 33 HD-vel 
500 Mbit/s internet 
Non Stop S telefon 

Amennyiben szeretne korlátlanul telefonálni vezetékes irányba, akkor 
bármelyik csomaghoz 1500 forintért kérheti a Non Stop M telefont. 
Hogyha mobil és vezetékes kimenő hívásait nulla forintos percdíjjal szeretné 
bonyolítani, megteheti a Non Stop L telefonnal, bármelyik csomag mellé plusz 
4000 forint havidíjért. 
A Non Stop S alap telefoncsomagot pedig a MIX ajánlat részeként adjuk. 

Az árak elektronikus úton történő fizetéssel értendőek. 

Nem szeretne internetet? 

Rendeljen televíziót a UPC-től. Jóval megbízhatóbb működés a tányéros 
szolgáltatásoknál.  
Esőben, felhőben, rossz idő esetén is kompromisszumok nélkül élvezheti 
kedvenc csatornáit. 

101 csatorna 33 HD-vel 2.590 ft 

133 csatorna 33 HD-vel 3.590 ft 

Fenti árak egy éves hűséggel értendőek. 

További információért keresd értékesítő partnerünket: 

Bozai Balázs  
UPC értékesítő 
06 70/368-4444 
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