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A jelen melléklet a Telenor hatályos akciónak részletes leírását – így különösen az akciók 

időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket – tartalmazza. Az e 

dokumentumban található információk kiegészítik az ÁSZF-ben és annak mellékleteiben 

található egyéb információkat (pl. szerződéskötési feltételeket). 

 

 

 

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI ELŐFIZETŐK ÁLTAL 

IGÉNYBE VEHETŐ AKCIÓK  

 

1.1. 500MB / 2 GB + Deezer Zene mobil internet szolgáltatás  

 

Kiegészítő mobil internet 

szolgáltatások  

Havidíj 

az első hónapban 

(bruttó ár, Ft) 

Havidíj 

a második hónaptól 

(bruttó ár, Ft) 

500MB  190 1.990* 

2 GB + Deezer Zene 

szolgáltatáscsomag  

490 2.990* 

* A jelenleg hatályos ÁSZF szerinti teljes havidíj.  

Az akció igénybevételének feltételei: 

 Az akcióban szereplő szolgáltatások a fenti kedvezményes áron egy hívószámra 

csak egy alkalommal rendelhetők meg.  

 A 2 GB + Deezer Zene szolgáltatáscsomag elemei külön nem mondhatóak le. 

 A szolgáltatás megrendelése és lemondása bármikor lehetséges. 

 Az akció Kártyás Előfizetők számára pozitív egyenlegre történő 1.500,- Ft-os 

egyenlegfeltöltést követően vehető igénybe. 

 A fenti szolgáltatások a megrendelést követően 1 hónapig havidíj kedvezménnyel 

vehetők igénybe, majd - amennyiben Előfizető nem mondja le - a 2. hónaptól 

automatikusan a mindenkor hatályos, a Díjszabásokban foglalt ( ÁSZF 1/A. 

melléklet: Számlás Díjszabás, ÁSZF 1/B. melléklet: Kártyás és Új Generációs 

Kártyás Díjszabás) szerinti teljes havidíjon veheti azokat igénybe.  

 

Az akció 2014. február 13-ától visszavonásig érvényes. 

 

 

1.2. Korlátlan tematikus MyTV adat 

 

A Telenor a MyTV szolgáltatással rendelkező Előfizetők részére az akció ideje alatt 

korlátlan tematikus forgalmi keretet biztosít a szolgáltatás belföldi használatához. 

A Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegyben foglalt forgalmi keret külföldön nem 

vehető igénybe. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 Az Előfizető rendelkezzen MyTV szolgáltatással, és átalánydíjas adatforgalmi 

tarifacsomaggal vagy átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással. 

 

Az akció 2015. július 17-étől visszavonásig érvényes. 
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1.3. MyTV  Mesetár szolgáltatás 

 

A Mesetár szolgáltatás részleteit az alábbi táblázat tartalmazza: 

Csomag  Tartalom Műsorok Bruttó havidíj  

Mesetár Lekérhető videó 

tartalom 

60 mesesorozatot 

tartalmaz 

690 Ft 

 

A MyTV Mesetár csomag működési és megrendelési feltételei megegyeznek az ÁSZF 1/A. 

melléklet és az 1/B. melléklet III.11. pontjában található MyTV csomagokéval. 

A Szolgáltatás SMS-ben történő megrendelésére a 1750-es ingyenes telefonszámra 

elküldött MESE kulcsszóval van lehetőség.  

Az akció 2015. november 17-étől visszavonásig érvényes. 

 

1.4. Spongyabox szolgáltatás 

A Spongyabox szolgáltatás tartalma: 

 4190 Ft egyszeri díjért biztosít hozzáférést a MyTv Mesetár szolgáltatáshoz a 

megrendelést követő első számlazárásig és az ezt követő 6 hónapban (részleteket 

lásd jelen melléklet x pontja). 

 választható Spongyabob plüss mesefigura 

 Spongyabob nyakba akasztó 

 Spongyabob kitűző 

 

A Szolgáltatás kizárólag a Telenor értékesítési pontjain személyesen rendelhető meg. A 

4190 Ft-os egyszeri díj a megrendeléskor fizetendő.  

A szolgáltatás havidíja az aktiválásától az első számlazárásig és az ezt követő 6 

hónapban (kedvezményes időszak) 0 Ft, a kedvezményes időszakot követően az ÁSZF 4-

es számú melléklet MyTV Mesetár szolgáltatás leírása (jelen melléklet I. fejezet 1.3.) 

szerint kerül számlázásra havonta.  

Az akció 2015. november 25-étől visszavonásig érvényes. 

 

1.5. Hipernet sebességdifferenciálás megszüntetése 

 

A Mobil Internet tarifacsomagokba és szolgáltatásokba épített, valamint a havidíjukban 

foglalt adatmennyiséget tartalmazó hangalapú tarifacsomagok sebességének 

differenciálását a Telenor hálózati technológiától (2G (EDGE, GPRS), 3G, HSPA, HSPA+, 

HSPA+ DC, 4G/LTE) függetlenül megszünteti. 

A módosítást követően minden érintett tarifacsomaggal és szolgáltatással a Telenor 

hálózatán jelenleg elérhető (a területi lefedettségtől függő) maximális le- és feltöltési 

sebességgel lehet forgalmazni. 

A legnagyobb sebesség 4G/LTE hálózaton érhető el, amelynek az alábbi feltételei 

vannak: 

 4G/LTE hálózat elérésére alkalmas készülék, vagy mobil internetes eszköz 

 4G/LTE képes SIM kártya 
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 4G/LTE elérésre képes tarifacsomag, vagy szolgáltatás 

 4G/LTE hálózati lefedettség az aktuális tartózkodási helyen 

 

Az akció 2015. november 20-ától visszavonásig érvényes. 

 

 

1.6. EU Duo Napijegy adatkeret duplázás  

 

A Telenor az EU Duo Napijegy szolgáltatással rendelkező Előfizetői részére (meglévő 

szolgáltatás, valamint új megrendelés esetében is) az akció ideje alatt dupla roaming 

adatforgalmi keretet, azaz 50 MB helyett 100 MB-t biztosít. 

Az akció igénybevételének feltétele: 

Az Előfizető rendelkezzen EU Duo Napijegy szolgáltatással.  

 

Az akció 2015. november 20-ától visszavonásig érvényes. 

 

 

1.7. EU Duo Hetijegy adatkeret duplázás  

 

A Telenor az EU Duo Hetijegy szolgáltatással rendelkező Előfizetői részére (meglévő 

szolgáltatás, valamint új megrendelés esetében is) az akció ideje alatt dupla roaming 

adatforgalmi keretet, azaz 500 MB helyett 1 GB-t biztosít. 

Az akció igénybevételének feltétele: 

Az Előfizető rendelkezzen EU Duo Hetijegy szolgáltatással.  

 

Az akció 2015. november 20-ától visszavonásig érvényes. 

 

 

1.8. Szórakozás S adatjegy (Egyszeri díjas, kiegészítő tematikus mobil internet-

hozzáférési szolgáltatás) 

 

Szórakozás S Bruttó ár 

Egyszeri díj 290 Ft 

Az egyszeri díjban foglalt belföldi 

adatforgalmi keret 
3 GB 

Forgalmi díj belföldön a forgalmi keret 

túllépése esetén 

a meglévő 

adatforgalmi 

szolgáltatás 

díjszabása szerint 

hozzáférés 4G/LTE-hálózathoz igen 

 

A Szórakozás S adatjegy nem megújuló, egyszeri díjas szolgáltatás. Az egyszeri díjban 

foglalt adatforgalmi keret kizárólag a Telenor MyTV műsorterjesztési szolgáltatás illetve 

Deezer Zene szolgáltatás igénybevételére használható fel. Az egyszeri díjban foglalt 

adatforgalmi keret felhasználását követően a Telenor MyTV vagy Deezer Zene 

szolgáltatás további igénybevétele esetén a meglévő átalánydíjas adatforgalmi 

szolgáltatásban vagy a tarifacsomagban foglalt keret fogy tovább. 
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A Szórakozás S adatjegy előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen (i) Telenor MyTV 

vagy Deezer Zene szolgáltatással, és (ii) átalánydíjas adatforgalmi tarifacsomaggal vagy 

átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással.  

Az egyszeri díj számlázása nem időarányos, így az aktiválás számlázási/kártyás 

ciklusában a teljes havidíj kerül kiterhelésre, illetve a teljes forgalmi keret elérhető, és a 

megrendeléstől számított 90 napig felhasználható, ezt követően a szolgáltatás fel nem 

használt részét a későbbiekben nem lehet igénybe venni. 

A Szórakozás S adatjegyben foglalt teljes forgalmi keret külföldön nem vehető igénybe. 

A szolgáltatás megrendelésére és lemondására a számlázási/kártyás ciklusban bármikor 

lehetőség van. Lemondás esetén a szolgáltatás az előfizetésről azonnal törlésre kerül. 

Azonos típusú, egyszeri tematikus adatjegyet (Szórakozás S, Szórakozás M és 

Szórakozás XL) 24 órán belül maximum kétszer lehet megrendelni. Korábban rendelt 

adatjegy még fel nem használt adatkerete hozzáadódik az újonnan rendelt adatjegy 

adatkeretéhez, az adatjegy 90 napos érvényességét az utolsó vásárlástól számoljuk. 

A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik. A kínált sávszélességre 

vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 1/A melléklet III. fejezet 3. pontja ill. ÁSZF 1/B 

melléklet III. fejezet 3. pontja tartalmazza. A garantált sebességről az ÁSZF 4. számú 

mellékletének 2. pontja rendelkezik. A szolgáltatás megkezdésének határideje: 

szerződéskötéstől számított 72 óra. 

A szolgáltatás külföldön nem használható. 

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben az ÁSZF megfelelően irányadó. 

Az akció 2016. március 1-jétől visszavonásig érvényes. 

 

1.9. Szórakozás M adatjegy (Egyszeri díjas, kiegészítő tematikus mobil internet-

hozzáférési szolgáltatás) 

 

Szórakozás M Bruttó ár 

Egyszeri díj 690 Ft 

Az egyszeri díjban foglalt belföldi 

adatforgalmi keret 
10 GB 

Forgalmi díj belföldön a forgalmi keret 

túllépése esetén 

a meglévő 

adatforgalmi 

szolgáltatás 

díjszabása szerint 

hozzáférés 4G/LTE-hálózathoz igen 

 

A Szórakozás M adatjegy nem megújuló, egyszeri díjas szolgáltatás. Az egyszeri díjban 

foglalt adatforgalmi keret kizárólag a Telenor MyTV műsorterjesztési szolgáltatás illetve 

Deezer Zene szolgáltatás igénybevételére használható fel. Az egyszeri díjban foglalt 



TELENOR AKCIÓK ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2016.03.01. 

 

7 / 22. oldal 

adatforgalmi keret felhasználását követően a Telenor MyTV vagy Deezer Zene 

szolgáltatás további igénybevétele esetén a meglévő átalánydíjas adatforgalmi 

szolgáltatásban vagy a tarifacsomagban foglalt keret fogy tovább. 

A Szórakozás M adatjegy előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen (i) Telenor MyTV 

vagy Deezer Zene szolgáltatással, és (ii) átalánydíjas adatforgalmi tarifacsomaggal vagy 

átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással.. 

Az egyszeri díj számlázása nem időarányos, így az aktiválás számlázási/kártyás 

ciklusában a teljes havidíj kerül kiterhelésre, illetve a teljes forgalmi keret elérhető, és a 

megrendeléstől számított 90 napig felhasználható, ezt követően a szolgáltatás fel nem 

használt részét a későbbiekben nem lehet igénybe venni. 

A Szórakozás M adatjegyben foglalt teljes forgalmi keret külföldön nem vehető igénybe. 

A szolgáltatás megrendelésére és lemondására a számlázási/kártyás ciklusban bármikor 

lehetőség van. Lemondás esetén a szolgáltatás az előfizetésről azonnal törlésre kerül. 

Azonos típusú, egyszeri tematikus adatjegyet (Szórakozás S, Szórakozás M és 

Szórakozás XL) 24 órán belül maximum kétszer lehet megrendelni. Korábban rendelt 

adatjegy még fel nem használt adatkerete hozzáadódik az újonnan rendelt adatjegy 

adatkeretéhez, az adatjegy 90 napos érvényességét az utolsó vásárlástól számoljuk. 

A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik. A Szórakozás M adatjegy 

7.2 Mbps letöltési sebességet biztosít a Telenor MyTV és a Deezer Zene szolgáltatás 

igénybevétele esetén. Abban az esetben, ha az előfizető átalánydíjas adatforgalmi 

tarifacsomagja vagy szolgáltatása 7.2 Mbps-nál nagyobb letöltési sebességet biztosít, 

akkor a Szórakozás M adatjegy 21 Mbps letöltési sebességet biztosít a Telenor MyTV 

szolgáltatás igénybevétele esetén. 

Az akció 2016. március 1-jétől visszavonásig érvényes. 

 

 

1.10. Szórakozás XL adatjegy (Egyszeri díjas, kiegészítő tematikus mobil internet-

hozzáférési szolgáltatás) 

 

Szórakozás XL Bruttó ár 

Egyszeri díj 1 790 Ft 

Az egyszeri díjban foglalt belföldi 

adatforgalmi keret 
50 GB 

Forgalmi díj belföldön a forgalmi keret 

túllépése esetén 

a meglévő 

adatforgalmi 

szolgáltatás 

díjszabása szerint 

hozzáférés 4G/LTE-hálózathoz igen 

 

A Szórakozás XL adatjegy nem megújuló, egyszeri díjas szolgáltatás. Az egyszeri díjban 

foglalt adatforgalmi keret kizárólag a Telenor MyTV műsorterjesztési szolgáltatás illetve 

Deezer Zene szolgáltatás igénybevételére használható fel. Az egyszeri díjban foglalt 
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adatforgalmi keret felhasználását követően a Telenor MyTV vagy Deezer Zene 

szolgáltatás további igénybevétele esetén a meglévő átalánydíjas adatforgalmi 

szolgáltatásban vagy a tarifacsomagban foglalt keret fogy tovább. 

A Szórakozás XL adatjegy előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen (i) Telenor MyTV 

vagy Deezer Zene szolgáltatással, és (ii) átalánydíjas adatforgalmi tarifacsomaggal vagy 

átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással.. 

Az egyszeri díj számlázása nem időarányos, így az aktiválás számlázási/kártyás 

ciklusában a teljes havidíj kerül kiterhelésre, illetve a teljes forgalmi keret elérhető, és a 

megrendeléstől számított 90 napig felhasználható, ezt követően a szolgáltatás fel nem 

használt részét a későbbiekben nem lehet igénybe venni. 

A Szórakozás XL adatjegyben foglalt forgalmi keret külföldön nem vehető igénybe. 

A szolgáltatás megrendelésére és lemondására a számlázási/kártyás ciklusban bármikor 

lehetőség van. Lemondás esetén a szolgáltatás az előfizetésről azonnal törlésre kerül.  

Azonos típusú, egyszeri tematikus adatjegyet (Szórakozás S, Szórakozás M és 

Szórakozás XL) 24 órán belül maximum kétszer lehet megrendelni. Korábban rendelt 

adatjegy még fel nem használt adatkerete hozzáadódik az újonnan rendelt adatjegy 

adatkeretéhez, az adatjegy 90 napos érvényességét az utolsó vásárlástól számoljuk. 

A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik. A Szórakozás XL 

adatjegy 7.2 Mbps letöltési sebességet biztosít a Telenor MyTV és a Deezer Zene 

szolgáltatás igénybevétele esetén. Abban az esetben, ha az előfizető átalánydíjas 

adatforgalmi tarifacsomagja vagy szolgáltatása 7.2 Mbps-nál nagyobb letöltési 

sebességet biztosít, akkor a Szórakozás XL adatjegy 21 Mbps letöltési sebességet biztosít 

a Telenor MyTV szolgáltatás igénybevétele esetén. 

Az akció 2016. március 1-jétől visszavonásig érvényes. 

 

 

1.11. Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegy (Egyszeri díjas, kiegészítő 

tematikus mobil internet-hozzáférési szolgáltatás) 

 

Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegy Bruttó ár 

Egyszeri díj  990 Ft 

Az egyszeri díjban foglalt belföldi 

adatforgalmi keret 
Korlátlan 

Forgalmi díj belföldön a forgalmi keret 

túllépése esetén 

a meglévő 

adatforgalmi 

szolgáltatás 

díjszabása szerint 

hozzáférés 4G/LTE-hálózathoz igen 
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A Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegy nem megújuló, egyszeri díjas szolgáltatás. A 

havidíjban foglalt adatforgalmi keret kizárólag a Telenor MyTV műsorterjesztési 

szolgáltatás illetve Deezer Zene szolgáltatás igénybevételére használható fel.  

A MyTV Hétvégi korlátlan adatjegy előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen (i) MyTV 

szolgáltatással, és (ii) átalánydíjas adatforgalmi tarifacsomaggal vagy átalánydíjas 

adatforgalmi szolgáltatással. 

Az egyszeri díj számlázása nem időarányos, így az aktiválás számlázási/kártyás 

ciklusában a teljes havidíj kerül kiterhelésre, illetve a teljes forgalmi keret elérhető. A 

szolgáltatás megrendelése esetén korlátlan tematikus forgalmi keretet biztosítunk az 

aktuális hétvégén, szombat 00:00 perctől vasárnap 23:59 percéig.  

Az egyszeri díjban foglalt forgalmi keret kizárólag Telenor MyTV és Deezer zene 

szolgáltatásra használható fel.  

A Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegyben foglalt forgalmi keret külföldön nem 

vehető igénybe. 

A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik. A Telenor MyTV Hétvégi 

korlátlan adatjegy 7.2 Mbps letöltési sebességet biztosít a Telenor MyTV és a Deezer 

Zene szolgáltatás igénybevétele esetén. Abban az esetben, ha az előfizető átalánydíjas 

adatforgalmi tarifacsomagja vagy szolgáltatása 7.2 Mbps-nál nagyobb letöltési 

sebességet biztosít, akkor a Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegy 21 Mbps letöltési 

sebességet biztosít a Telenor MyTV szolgáltatás igénybevétele esetén. 

Az akció 2016. március 1-jétől visszavonásig érvényes. 
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2. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ 

AKCIÓK 

 

-  
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3. KIZÁRÓLAG SZÁMLÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ AKCIÓK  

 

3.1. Telenor MyTariff XS tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves 

határozott idejű szerződés esetén  

 

Telenor MyTariff XS Bruttó ár 

(Ft) 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül: 3 090 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal: 2 790 

Havidíjkedvezmény / hó 

2 éves határozott idejű szerződés esetén: 
400 

 

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt 

havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már 

tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás 

tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra 

(hűségvállalás), 

 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható; 

 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 

megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az 

említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető 

igénybe.  

Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú 

MyTariff tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a tarifacsomag-

váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet. 

 

Az akció 2015. február 5-től visszavonásig érvényes. 

 

 

3.2. Telenor MyTariff S tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves 

határozott idejű szerződés esetén  

 

Telenor MyTariff S Bruttó ár 

(Ft) 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül: 4 790 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal: 4 490 

Havidíjkedvezmény / hó 

2 éves határozott idejű szerződés esetén: 
1 000 

 

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt 

havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már 

tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás 

tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra 

(hűségvállalás), 
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 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható; 

 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 

megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az 

említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető 

igénybe.  

Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú 

MyTariff tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a tarifacsomag-

váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet. 

 

Az akció 2015. február 5-től visszavonásig érvényes. 

 

 

3.3. Telenor MyTariff M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves 

határozott idejű szerződés esetén  

 

Telenor MyTariff M Bruttó ár (Ft) 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül: 6 990 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal: 5 990 

Havidíjkedvezmény / hó 

2 éves határozott idejű szerződés esetén: 
1 500 

 

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt 

havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már 

tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás 

tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra 

(hűségvállalás), 

 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható; 

 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 

megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az 

említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető 

igénybe.  

Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú 

MyTariff tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a tarifacsomag-

váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet. 

 

Az akció 2015. február 5-től visszavonásig érvényes. 
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3.4. Telenor MyTariff L tarifacsomag havidíjkedvezménnyel, 2 éves 

határozott idejű szerződés esetén 

 

Telenor MyTariff L Bruttó ár (Ft) 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül: 10 990 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal: 9 990 

Havidíjkedvezmény / hó 

2 éves határozott idejű szerződés esetén: 
4 000 

 

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt 

havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már 

tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás 

tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra 

(hűségvállalás), 

 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható; 

 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 

megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az 

említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető 

igénybe.  

Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú 

MyTariff tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a tarifacsomag-

váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet. 

 

Az akció 2015. február 5-től visszavonásig érvényes. 

 

 

3.5. Extra szolgáltatás keret Telenor MyTariff tarifacsomagokhoz 

 

A Telenor MyTariff tarifacsomagokhoz biztosított Extra szolgáltatás keret („kedvezmény”) 

segítségével az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) részletezett egyes kiegészítő 

szolgáltatások havidíja kiegyenlíthető. Az érintett kiegészítő szolgáltatásokról információt 

az adott kiegészítő szolgáltatás leírása tartalmaz. 

 

Tarifacsomag Extra szolgáltatás keret 

(bruttó, Ft/számlázási 

ciklus/hívószám) 

Telenor MyTariff XS 400 

Telenor MyTariff S 500 

Telenor MyTariff M 700 

Telenor MyTariff L 1 000 

Telenor MyTariff XL 2 000 

 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat; 

 határozott idejű (hűségvállalást tartalmazó) vagy határozatlan idejű 

(hűségvállalást nem tartalmazó) szerződés megkötése a Telenorral a fenti 

tarifacsomagok bármelyikére; 

 a kedvezményt a szerződéskötést követő 24 hónap alatt lehet igénybe venni; 
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 ha az Előfizető a fenti időtartamon belül olyan tarifacsomagra vált, melyhez a 

Telenor a kedvezményt nem biztosítja, a kedvezmény a tarifacsomag-váltás 

időpontjától megszűnik; 

 a kedvezmény kizárólag a számlázási cikluson belül használható fel, a fel nem 

használt összeg nem vihető át a következő számlázási ciklusra; 

 a kedvezmény kizárólag az adott hívószám kapcsán vehető igénybe. 

 
Az akció 2015. február 5-től visszavonásig érvényes. 

 

 

3.6. Telenor Próba ajánlatok - hangalapú számlás tarifacsomagokhoz  

 

A Telenor az első 2 teljes számlázási időszakra (próbaidőszak) az alábbi tarifacsomagok 

havidíjából havidíjkedvezményt biztosít, amennyiben az Előfizető azok valamelyikét új 

előfizetéssel veszi igénybe. 

 

Telenor MyTariff M Bruttó ár (Ft) 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül: 6 990 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal: 5 990 

Havidíjkedvezmény / hó, a próbaidőszak alatt: 1 500 

 

Telenor MyTariff L Bruttó ár (Ft) 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül: 10 990 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal: 9 990 

Havidíjkedvezmény / hó, a próbaidőszak alatt: 4 000 

 

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt 

havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már 

tartalmazza. A kedvezmény a számlán „Telenor Próba havidíjkedvezmény” sorban jelenik 

meg. A tarifacsomagok egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás 

tartalmazza. 

 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új jogviszony létesítése (új hívószám aktiválása); 

 új és meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat; 

 határozatlan idejű (hűségvállalást nem tartalmazó) szerződés megkötése a 

Telenorral a fenti tarifacsomagok bármelyikére; 

 a kedvezményt az első 2 teljes számlázási időszak (próbaidőszak) alatt lehet 

igénybe venni; 

 ha az Előfizető a próbaidőszak alatt módosítja tarifacsomagját, vagy meglévő 

tarifacsomagja mellé kedvezményes árú készüléket vásárol, vagy szerződését 

felmondja, abban az esetben a Telenor a havidíjkedvezményt a módosítás, 

illetőleg szerződés megszűnése napjáig biztosítja; 

 az ajánlat egy hívószámra egyszer vehető igénybe, azaz egy hívószám a Telenor 

Próba ajánlatban csak egyszer vehet részt. 

 
Az akció 2015. február 5-től visszavonásig érvényes. 

 
 

3.7. Telenor MyTariff M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, Új Generációs 

Kártyás előfizetésről számlás előfizetésre történő áttérés esetén 

Telenor MyTariff M Kedvezmény nélküli 

Bruttó ár (Ft) 

Kedvezményes 

Bruttó ár (Ft) 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag 

nélkül, határozatlan idejű szerződés, 

vagy készülékvásárlás során kötött 2 

 

8 490 

 

6 190* 
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éves határozott idejű szerződés 

esetén: 

Fizetendő havidíj e-Komfort 

csomaggal, határozatlan idejű 

szerződés, vagy készülékvásárlás 

során kötött 2 éves határozott idejű 

szerződés esetén: 

 

7 490 

5 190* 

Fizetendő havidíj e-Komfort csomag 

nélkül, készülékvásárlás nélkül kötött 2 

éves határozott idejű szerződés 

esetén: 

 

6 990 
5 190** 

Fizetendő havidíj e-Komfort 

csomaggal, készülékvásárlás nélkül 

kötött 2 éves határozott idejű 

szerződés esetén: 

 

5 990 
4 190** 

*Havidíjkedvezmény / hó 

határozatlan idejű szerződés, vagy 

készülékvásárlás során kötött 2 éves 

határozott idejű szerződés esetén: 

- 

2 300 

**Havidíjkedvezmény / hó 

készülékvásárlás nélkül kötött 2 éves 

határozott idejű szerződés esetén: 

- 

1 800 

A díjkedvezményt a Telenor a fentiek szerint nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben 

feltüntetett fizetendő kedvezményes havidíj már tartalmazza. 

A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 Új Generációs Kártyás ügyfelek számlás előfizetésre történő áttéréskor elérhető 

ajánlat, 

 határozatlan idejű, vagy 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral 

a fenti tarifacsomagra (hűségvállalás), 

 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 

megkötésétől kezdődően határozatlan idejű szerződés esetén 2 évig, határozott 

idejű szerződés esetén a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az 

említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető 

igénybe. 

 a havidíjkedvezmény kizárólag a jelen ajánlatban szereplő Telenor MyTariff M 

díjcsomag havidíjából kerül levonásra 

Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú 

MyTariff tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a tarifacsomag-

váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet. 

Bármely irányba történő tarifacsomag váltás a jelen ajánlatban szereplő 

havidíjkedvezmény elvesztését jelenti 

 

Az akció 2016. január 12-től visszavonásig érvényes. 
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3.8. Telenor MyTariff tarifacsomag 20% havidíj kedvezménnyel 6 hónapig, 

2 éves határozott idejű szerződés esetén 

 

Bármely MyTariff tarifacsomag valamint EU Roaming Plus szolgáltatáscsomag együttes 

vásárlása esetén a Telenor 20% havidíjkedvezményt biztosít a szerződés megkötésétől 

számított 6 hónapig. 

A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 Az ajánlat kizárólag az alábbi megyékben található Telenor Értékesítési pontokon 

vehető igénybe: 

Komárom-Esztergom megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Zala megye 

Vas megye 

Hajdú-Bihar megye 

 

 új és meglévő előfizetőknek elérhető ajánlat, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral valamennyi MyTariff 

tarifacsomagra (hűségvállalás), 

 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 

megkötésétől kezdődően, 6 hónapig nyújtja.  

 a havidíjkedvezmény valamennyi MyTariff díjcsomag havidíjából kerül levonásra. 

 

Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú 

MyTariff tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a tarifacsomag-

váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet. 

 

Az akció 2016. március 1-jétől visszavonásig érvényes. 

 

 

3.9. Telenor MyTariff tarifacsomag számhordozással, 20% havidíj 

kedvezménnyel 12 hónapig, 2 éves határozott idejű szerződés esetén 

 

A Telenorhoz történő számhordozás esetén a Telenor 20% havidíjkedvezményt biztosít 

bármely MyTariff tarifacsomag havidíjából a szerződés megkötésétől számított 12 

hónapig. 

A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új egyéni (lakossági) előfizetéssel elérhető ajánlat, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral bármely MyTariff 

tarifacsomagra (hűségvállalás), 

 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 

megkötésétől kezdődően, 12 hónapig nyújtja.  

 a havidíjkedvezmény valamennyi MyTariff díjcsomag havidíjából kerül levonásra. 

 

Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú 

MyTariff tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a tarifacsomag-

váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 
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A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet. 

 

Az akció 2016. március 3-ától visszavonásig érvényes. 

 

 

3.10. Kedvezményre beváltható kuponakció MyTariff tarifacsomagokra 

történő szerződés esetén 

 

Bármely MyTariff tarifacsomagra történő új előfizetés vásárlás, tarifacsomag váltás, 

áttérés, átírás, kedvezményes készülékvásárlással történő szerződéskötés esetén a 

Telenor kedvezményre beváltható kupon(oka)t biztosít. 

 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 

 a kupon(oka)t bármely, a kuponnal rendelkező Telenor Előfizető felhasználhatja 

(átruházható), 

 a kupon(ok) által biztosított kedvezmény mindegyike felhasználható, 

kedvezményenként egy alkalommal 

 

 

A kupon(ok) az alábbiakra válthatóak be: 

 A Telenorhoz történő számhordozás esetén a Telenor 20% havidíjkedvezményt 

biztosít bármely MyTariff tarifacsomag havidíjából a szerződés megkötésétől 

számított 24 hónapig, 2 éves határozott idejű szerződés megkötése esetén; 

 Bármely értékesítés alatt álló Hipernet tarifacsomag, 2 éves határozott idejű 

szerződéskötés esetén az ÁSZF számlás díjszabás II. fejezet 2.3. pontjában 

foglaltakhoz képest a Telenor 20% havidíjkedvezményt biztosít a tarifacsomag 

havidíjából a szerződés megkötésétől számított 24 hónapig 2 éves határozott 

idejű szerződés megkötése esetén; 

 50% kedvezmény a MyTV Családi csomag szolgáltatás havidíjából a kupon 

beváltásától számított 3 hónapig; 

 Havi 500 MB adatforgalom kártyás előfizetés esetén a kupon beváltásától 

számított 6 hónapig. 

 

Az akció 2016. március 3-ától visszavonásig érvényes. 

 

 

3.11. Hipernet Médium tarifacsomag, 20% kedvezménnyel 2 éves határozott 

idejű szerződéskötés esetén 

 

Hipernet Médium tarifacsomagra történő, 2 éves határozott idejű szerződéskötés esetén 

az ÁSZF számlás díjszabás II. fejezet 2.3. pontjában foglaltakhoz képest a Telenor 20% 

havidíjkedvezményt biztosít a tarifacsomag havidíjából a szerződés megkötésétől 

számított 12 hónapig. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új egyéni (lakossági) előfizetéssel elérhető ajánlat, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra 

(hűségvállalás), 

 a kedvezményes időszakot követően a tarifacsomagban fogalt adatmennyiség az 

ÁSZF számlás díjszabás II. fejezet 2.3. pontjában foglaltak szerint vehető 

igénybe. 
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Az akció 2016. március 3-ától visszavonásig érvényes. 

 

 

3.12. Hipernet Médium tarifacsomag, 30% kedvezménnyel 2 éves határozott 

idejű szerződéskötés esetén 

 

Hipernet Médium tarifacsomagra történő, 2 éves határozott idejű szerződéskötés esetén 

az ÁSZF számlás díjszabás II. fejezet 2.3. pontjában foglaltakhoz képest a Telenor 30% 

havidíjkedvezményt biztosít a tarifacsomag havidíjából a szerződés megkötésétől 

számított 12 hónapig. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 Meglévő mobil internet tarifacsomaggal rendelkező egyéni (lakossági) előfizetők 

számára elérhető ajánlat, a meglévő előfizetés meghosszabbítása esetén, 

 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra 

(hűségvállalás), 

 a kedvezményes időszakot követően a tarifacsomagban fogalt adatmennyiség az 

ÁSZF számlás díjszabás II. fejezet 2.3. pontjában foglaltak szerint vehető 

igénybe. 

 

Az akció 2016. március 3-ától visszavonásig érvényes. 
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4. KIZÁRÓLAG KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ 

AKCIÓK 

 

4.1. Azonnali jutalmak 

 

Új, Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötése esetén a Telenor 

az alábbiakat („jutalmak”) aktiválja: 

 kizárólag SIM kártya vagy hagyományos (nyomógombos) készülék + SIM kártya 

vásárlása esetén egyszeri, 3baráti 20-as + 50 MB extra adatkeret 7 napos 

felhasználási idővel; 

 

 okostelefon + SIM kártya vásárlása esetén egyszeri, 3baráti 20-as + 150 MB 

extra adatkeret 30 napos felhasználási idővel. 

 

A jutalmakat a Telenor a feltöltést követően 72 órán belül aktiválja. 

 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új, Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötése (új 

hívószám aktiválása); 

 a jutalmak aktiválást követő igénybevételéhez szükség van legalább egy, preferált 

hívószám megadására. A preferált hívószám megadásának folyamata és a 

jutalmak további felhasználási feltételei megegyeznek a 3baráti 20-as+extra net 

igénybevételi feltételeivel (ÁSZF 1/B. melléklete). 

 

Az akció 2014.08.14-étől visszavonásig érvényes. 

 

 

4.2. Feltöltés után járó jutalmak (6x500 MB)  

 

Új, Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötésével egyidőben 

történő okostelefon vásárlása, valamint a lentiekben meghatározott mértékű 

egyenlegfeltöltés esetén a Telenor 6 hónapon át havi 500MB belföldi adatmennyiséget 

(adatkeret) biztosít, 30 napos érvényességi idővel. 

 

A jutalom adatkeretet a Telenor a feltöltést követően 72 órán belül aktiválja.  

 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új, Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötése (új 

hívószám akitválása) okostelefon egyidejű megvásárlásával; 

 minimum 3 000 Ft összegű egyenlegfeltöltés elvégzése az előfizetői jogviszony 

ideje alatt; 

 az adatkeret elfogyása után az elérhető maximális le- és feltöltési sebesség 32/32 

kbit/s, túlforgalmazási díj 0 Ft; 

 amennyiben az Előfizető nem használta el 30 napon belül az adatkeretet, az nem 

vihető át a következő hónapra; 

 a 6 hónap eltelte után az Előfizető akkor lesz képes adatforgalmazásra, ha 

tarifacsomagja tartalmaz adatkeretet vagy kiegészítő mobil internet szolgáltatást 

(eseti vagy havidíjas) rendel meg; 

 a jutalom adatkeret aktiválásával egyidejűleg nem kerül törlésre a korábban 

megrendelt egyéb adatforgalmat biztosító csomag. 

 

Az akció 2014. 08.14-étől visszavonásig érvényes. 
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4.3. Telenor SMS visszahívó szolgáltatás 

 

A szolgáltatás kártyás és Új Generációs Kártyás előfizetők számára lehetővé teszi, hogy 

amennyiben nincs az adott Telenoros mobiltelefonszám felhívására elegendő összeg az 

egyenlegükön, a híváskezdeményezéskor elhangzó, az egyenleg lemerüléséről 

tájékoztató hangbemondás meghallgatása után, visszahívást kérjenek. A megfelelő gomb 

megnyomásával a Szolgáltató a hívni szándékozott számra a hívó nevében SMS-t küld, 

amelyben arról ad tájékoztatást, hogy a hívó visszahívást kér.  

 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI: 

 A hívó belföldön tartózkodik, 

 a hívó  Telenoros mobiltelefonszámot hív, 

 a hívó egyenlege elfogyott. Amennyiben egyenlegfeltöltés történik, a szolgáltatás a 

továbbiakban az egyenleg elfogyásáig nem vehető igénybe. A következő 

egyenlegelfogyástól a szolgáltatás ismét használható. 

 A szolgáltatás csak hangalapú előfizetésről indított hanghívásra vehető igénybe. 

 A szolgáltatás az első visszahíváskérést követő feltöltésig 10 alkalommal vehető 

igénybe. Amennyiben egyenlegfeltöltés történik, a szolgáltatás a továbbiakban a 

következő egyenleg lemerülésig nem vehető igénybe. A következő 

egyenleglemerüléssel a szolgáltatás ismét újraindul. 

 

 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA: 

A szolgáltatás minden Kártyás és Új Generációs Kártyás Előfizető számára havidíjmentes, 

automatikusan aktiválásra kerül. 

Az akció 2015. 11. 23-ától visszavonásig érvényes. 

  



TELENOR AKCIÓK ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2016.03.01. 

 

21 / 22. oldal 

5. KIZÁRÓLAG ÜZLETI ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ AKCIÓK  

 

5.1. Telenor MyBusiness tarifacsomagok esetén   

 

Telenor MyBusiness All-In XS, S, M, L, XL, XXL; 

MyBusiness Team 3, 7, 10, 15, 25 

Bruttó ár 

(Ft) 

Kedvezményes kapcsolási díj / hívás: 0 

Kapcsolási díj-kedvezmény/hívás: 3,81 

 

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 3. mellékletben foglalt kapcsolási díjból nyújtja. A 

tarifacsomagok egyéb díjait és igénybevételi feltételeit az ÁSZF 3. melléklete 

tartalmazza. 

Az akció igénybevételének feltételei: 

 új jogviszony létesítése (új hívószám aktiválása); 

 új és meglévő üzleti előfizetőknek elérhető ajánlat; 

 határozott idejű (hűségvállalást tartalmazó) szerződés megkötése a Telenorral a 

fenti tarifacsomagok bármelyikére; 

 a díjkedvezményt a Telenor az Üzleti Hívószámos Melléklet (ÜHM) megkötésétől 

kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az említett 

kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető igénybe.  

Az ÜHM megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen 

átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: a mindenkor hatályos 

ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint. 

A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt 

megrendelni), az ÜHM-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az ÜHM-től 

eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni 

csak az ÜHM-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.  

 

Az akció 2015. augusztus 10-től visszavonásig érvényes. 
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6. Lezárt akciók archívuma 

 

6.1. Akciós MyTV Videótár és Deezer (2015.december 4. - 2016. január 4.) 

6.2. Ingyenes adatforgalom 2015.12.24. és 2015.12.26. között 

6.3. Akciós MyTV Videótár 490 Ft-ért (2015. július 1 - 2016.január 12.) 

6.4. 15 napos MyTV próba (2015. július 1 - 2016.január 12.) 

6.5. Hipernet Médium tarifacsomag, Tablet vásárlásával történő 2 éves határozott 

idejű szerződéskötés esetén (2015.november 19. – 2016. január 27.) 

6.6. Karácsonyi akció Telenor „MyTariff” tarifacsomagok, „All-In” tarifacsomagok, 

„Smarttarifa” tarifacsomagok, „Smarttarifa Extra” tarifacsomagok, Start, 

Hipernet Tablet 1, 2, Hipernet Light, Active, Medium*, Heavy, Pro 

tarifacsomagok, 6 hónapos dupla adatforgalmi kerettel, 2 éves határozott 

idejű szerződés esetén (2015.november 19. – 2016. január 27.) 

6.7. Telenor MyChat szolgáltatás (2015.november 26. – 2016. január 27.) 

6.8. Új Üzleti előfizetés 20% havidíjkedvezménnyel (2015.november 19. – 2016. 

január 27.) 

6.9. Karácsonyi akció MyBusiness All-In vagy MyBusiness Team tarifacsomagok,  6 

hónapos dupla adatforgalmi kerettel, 2 éves határozott idejű szerződés esetén 

(2015.november 19. – 2016. január 27.) 

6.10. Telenor MyTariff M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves határozott 

idejű szerződés esetén (2015.október 20. – 2016. január 31.) 

 


