
 
 

 
 
1.) 

1.) Értesítés előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek 
módosulásáról 

 
Tisztelt Előfizetőink! 
 
Ezúton értesítjük tisztelt Előfizetőinket, hogy a Last-Mile Kft. 2022. év december hó 10. napi hatállyal módosítja 
elektronikus hírközlési szolgáltatásának (a továbbiakban: "szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit 
(továbbiakban: ÁSZF). 
 
 

1 A Last-Mile Kft. lakossági és kisvállalkozói Internet szolgáltatási csomagjaihoz kapcsolódó 
egyszeri kedvezményes díjak: 

Elnevezés 
ÁSzF 

szerinti 
ár 

Akciós ár 1 év 
határozott időre 
kötött szerződés 
vállalása  esetén

Kedvezmény mértéke 1 év 
határozott időre kötött 

szerződés vállalása esetén 

Telepítési díj 
lakossági és kisvállalkozói* 

55.000 15.000 40.000 

 

A Last-Mile Kft. válallati és egyedi - kamera Internet szolgáltatási csomagjaihoz kapcsolódó egyszeri 
kedvezményes díjak: 

Elnevezés 
ÁSzF 

szerinti 
ár 

Akciós ár 1 év 
határozott időre 
kötött szerződés 
vállalása esetén 

Kedvezmény 
mértéke 1 év 

határozott időre 
kötött szerződés 
vállalása esetén 

Akciós ár 2 év 
határozott időre 
kötött szerződés 
vállalása esetén 

Kedvezmény 
mértéke 2 év 
határozott 

időre kötött 
szerződés 

vállalása esetén 
Telepítési díj vállalati* 65.000 0 65.000  0 65.000 
Telepítési díj 
kamera és távfelügyelet* 

65.000 15.000 53.000 - - 

 

1 A Last-Mile Kft. lakossági és kisvállalkozói Internet szolgáltatási csomagjaihoz kapcsolódó havi 
akciós díjak – 1 éves határozott időre kötött szerződés és banki átutalással történő havidíj 
kiegyenlítés vállalása esetén: 

Csomag 
elnevezése 

Havi díj 1 év 
határozott időre kötött 

szerződés vállalása 
esetén 

Kedvezmény mértéke
1 éves határozott időre 

kötött szerződéssel 

ÁSzF ár 
(hűségidő nélküli) 

Otthon 20  5.980 2.340 8.320 

Otthon 30  7.250 3.850 11.100 

 Otthon 40  8.570 4.370 12.940 

 Otthon 80  11.200 4.500 15.700 
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A Last-Mile Kft. vállalati Internet szolgáltatási csomagjaihoz kapcsolódó havi akciós díjak – 1 vagy 2 éves 
határozott időre kötött szerződés és banki átutalással történő havidíj kiegyenlítés vállalása esetén: 

 

Csomag 
elnevezése 

Havi díj 1 év 
határozott 

időre kötött 
szerződés 
vállalása 

esetén 

Kedvezmény 
mértéke 

Havi díj 2 év 
határozott 

időre kötött 
szerződés 
vállalása 

esetén 

Kedvezmény 
mértéke 

ÁSzF ár 

1 éves 
határozott 

időre kötött 
szerződéssel 

2 éves 
határozott 

időre kötött 
szerződéssel 

(hűségidő 
nélküli) 

 Üzleti 20 11.620 14.130 9.120 16.630 25.750 

 Üzleti 30 15.180 17.100 12.540         19.740 32.280 

 Üzleti 40 24.430 14.430 19.140 19.720 38.860 

 Üzleti 50 31.019 14.501 25.740 19.780 45.520 

 

A Last-Mile Kft. kamera és távfelügyeleti  Internet szolgáltatási csomagjaihoz kapcsolódó havi akciós 
díjak – 1 éves határozott időre kötött szerződés és banki átutalással történő havidíj kiegyenlítés vállalása 
esetén: 

Csomag elnevezése 

Havi díj 1 év 
határozott időre 
kötött szerződés 
vállalása esetén

Kedvezmény mértéke
1 éves határozott időre 

kötött szerződéssel 

ÁSzF ár 
(hűségidő nélküli) 

SzuperCam 7.247 5.273 12.520 

UltraCam 10.942 6.868 17.810 

GigaCam 16.228 6.092 22.320 
 

A [szolgáltató] szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege 
hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a 
www.last-mile.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, Last-Mile Kft. 
 
 

 


