
 

 

Közlemény 2022.dec.01 

 

Bejelentés külső körülményekben bekövetkezett változás miatti ÁSZF módosításról, valamint a 

Díjszabás módosításról  
 

A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2023 január 01-től  

az Eht. 132 § (2) c) pontjára hivatkozva módosulnak. 
Az igénybe vett közvetített szolgáltatások, az elektromos áram, és az üzemanyagköltségek emelkedése szolgáltatásunk 
minőségének megőrzése érdekében sajnos elkerülhetetlenné tette áraink megemelését. 

A módosításokat tartalmazó ÁSZF-kivonat:  4. sz. melléklet – Díjszabás  

Az alábbiakban részletezett díjszabás módosítások összefoglalása:  

 

Internet létesítési/belépési díj normál megvalósítás esetén 

                Határozatlan idejű szerződés esetén  bruttó 70.000 Ft 

               1 éves határozott idejű szerződés esetén  bruttó 15.240 Ft 

Internet előfizetési csomagok lakossági/egyéni előfizetőknek: 

 
Burst 6M  5500 Ft  

*E-csomagban 5000 Ft          

Burst 10M 9500 Ft 

E-csomagban 9000 Ft 

Burst 15M   13500 Ft 

E-csomagban 12500 Ft 

 

       ( E-csomag: Elektronikus számlafogadás és pénzintézeten keresztüli fizetés) 

Internet előfizetési csomagok Üzleti előfizetőknek: 

             Burst 6M  12 600 Ft  Burst 8M 15 750 Ft   Burst 10M  21 000 Ft  Burst 10M2 15 120 Ft 

             Burst 20M 18 900  Ft Burst 20M2 25 200 Ft Burst 30M*  31 500 Ft 

 

A módosításokat  tartalmazó  Általános  Szerződési  Feltételek  teljes  szövege  a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és honlapján 

2022.dec.01-től az Előfizetők rendelkezésére áll.   
 

Amennyiben Tisztelt Előfizetőink a jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az Eht. 132. § (4) és (5) bekezdéseiben 

meghatározott következő jogokkal élhetnek:  

(4) Ha  a  szolgáltató  a  (2) bekezdés  szerinti  esetekben  jogosult  az  előfizetői  szerződést egyoldalúan módosítani, köteles a 

módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben  foglaltak  szerint,  az Elnök 

rendeletében meghatározott  tartalommal  értesíteni,  az előfizetőket  megillető  felmondás  feltételeiről  és  a  felmondás  

jogkövetkezményeiről  szóló tájékoztatással együtt.  

(5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás 

díja emelkedik, vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további 

jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.  
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