
Értesítés előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek 

módosulásáról  

  

Tisztelt Előfizetőink!  

  

Ezúton értesítjük tisztelt Előfizetőinket, hogy a GERANT Kft 2023. év április hó 01. napi 

hatállyal módosítja elektronikus hírközlési szolgáltatásának (a továbbiakban:  

"szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).  

  

  

A 2023. év április hó 01. napjától a Szolgáltató a szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési 

Feltételeinek legfontosabb változása a következő és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi 

feltételek módosulnak:   

− Az inflációt követő díjkiigazítás beiktatásra került a 7.1.1. pontba a gazdasági körülmények 

miatt (és amely díjkiigazítás 2023.04.01. napjától kerül alkalmazásra a 2022. naptári évben 

megvalósult és a KSH által 2022. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves átlagos 

fogyasztói árindex mértékével megegyezően).  

- 2023. március 31-el az eddig díjcsomagokat helyett új díjcsomagokat kínálunk 

ügyfeleinknek. A régi díjcsomagok a meglévő szerződéseknél hatályban maradnak. 

- Ezzel egyidőben a 15M jelzésű díjcsomag kedvezményes havidíja 2890,-Ft-ről 3500,-Ft-ra, 

E-mail számla kedvezménnyel 3200,-Ft-ra módosul. 

- A 30M jelzésű díjcsomag kedvezményes havidíja 5375,-Ft-ről 6000,-Ft-ra, E-mail számla 

kedvezménnyel 5700,-Ft-ra módosul. 

- Amennyiben a fentiek ismeretében élni szeretne a díjcsomag módosítással, kérjük jelezze 

elérhetőségünk valamelyikén! 

  

A GERANT Kft szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege 

hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a 

www.gerant.hu weboldalon.   

  

  

A jelen értesítés szerinti módosítások tekintetében a módosítással érintett Előfizető jogosult 

felmondani az előfizetői szerződést határozott időtartamú szerződés esetén azonnali hatállyal, 

további jogkövetkezmények nélkül, a jelen értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, 

határozatlan időtartamú szerződés esetén pedig bármikor azonnali hatállyal. Amennyiben az 

Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények 

figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott időtartam lejárta előtt 

felmondani, a Szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti.  

A jelen értesítés szerinti ÁSZF módosítást követően az eseti díjkiigazítások már nem 

minősülnek az előfizetői szerződés módosításának és az Előfizetőt ezen okból felmondási jog 

már nem fogja megilletni. További tájékoztatás elérhető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.  

   

Tisztelettel:   

GERANT KFT  

http://www.gerant.hu/
http://www.gerant.hu/

