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Igénybejelentő adatlap   

Internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére   

  
Az Előfizető és a Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal fogják megkötni a 
szolgáltatási szerződést. Jelen dokumentum nem minősül szerződéskötésnek. 

 

Az Előfizető személyes adatai: 

Az Előfizető neve: 

 Születéskori neve (egyéni Előfizető esetén):  

Anyja születéskori neve (egyéni Előfizető esetén):  

Születési hely, idő (egyéni Előfizető esetén):  

 

Állandó lakcím / Székhely:  

Azonosító okmány típus, szám (egyéni Előfizető esetén): 

Cégjegyzékszám, adószám (üzleti Előfizető esetén): 

Telefonszám: 

E-mail cím (e-számla igénylése esetén kötelező): 

Pénzforgalmi számlaszám (üzleti Előfizető, vagy banki átutalás esetén): 

A szolgáltató adatai: 
A szolgáltató neve: GERANT Kft.  
Irodánk címe: 9721 Gencsapáti, Szent Flórián tér 11. Nyitva tartás: Kedden és Csütörtökön 9-11  
Tel: 06 94 814 900 Honlap: http://www.gerant.hu E-mail: info@gerant.hu 
.A szerződés tárgya: SZJ: 64.20.18, Internet hozzáférés biztosítása  

A szerződés, szolgáltatás adatai: 

Szolgáltatási végpontok száma: 1 darab Ügyfél hozzáférési pont típusa: Ethernet (RJ-45) 

 

 
 

Havidíjban foglalt Internet forgalom: korlátlan Megrendelés dátuma: 

Szolgáltatás egyszeri díja:   Szerződés időtartama: 

Szolgáltatás havi díja: Egyéb díj:  Fizetési mód: Átutalás, Készpénz 

Díjcsomag: ☐ 20M ☐ 40M ☐ 90M 

Sebesség: Mbit/s 
(garantált) 

20,00/2 (6.00/0.60) 
40,00/5,00 
(12.00/1.50) 

90,00/20,00 
(27.00/6.00) 

☐ hűségidő nélkül 6.000 Ft/hó 8.000 Ft/hó 12.000 Ft/hó 

☐ 12 hónap 3.500 Ft/hó 6.000 Ft/hó 7.200 Ft/hó 

☐ 12 hónap E-mail kedv. 3.200 Ft/hó 5.700Ft/hó 6.900Ft/hó 

Lehetőség van HALF duplex csomagok igénylésére is. Egyedi igényre kérjen árajánlatot! 

Szolgáltatás telepítési címe: 
Egyéb feltételek / további kedvezmények: 

Bekapcsolás díj: hűség idő nélkül 35.000,-Ft;  1 éves hűség idővel 10.000,-Ft, WIFI Opcióval 19.500,-Ft. 

 

Előfizető kijelenti, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, valamint, hogy az Előfizetői Szerződés és a hatályos Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismerte, 
azt elfogadja. Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató az Előfizetői szerződésben és Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon biztosítja. 
A Szolgáltató és az Előfizető közötti szerződéses jogviszony jelen szerződés mindkét fél általi aláírásával egyidejűleg jön létre. A felek megállapodnak abban, hogy az előfizetői 
szerződés kötelezettségvállalási időtartama a Szolgáltatás üzembe helyezésének időpontjával kezdődik. Az Előfizető kijelenti, hogy kedvezményes szolgáltatási csomag esetén, 
a kedvezmények részvételi feltételeit elfogadja és a kedvezményhez tartozó feltételek számára megfelelnek. Egyúttal tudomásul veszi, hogy az akciós feltételek eltérhetnek 

az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól. A szerződés részét képezik: Előfizetői nyilatkozat, ÁSZF, Hálózathasználati irányelvek, melyeket a szolgáltató az 
ügyfélszolgálatán és internetes oldalán is hozzáférhetővé tesz, valamint kérésre tartós adathordozón, vagy elektronikus levélben illetve az előfizető kérésére nyomtatot 
formában is rendelkezésre bocsájt. 

 
 

____________________________ 
Előfizető 

http://www.gerant.hu/

