
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisz-
telt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 
(„ÁSZF”), valamint egyedi előfizetői szerződései 2018. 
február 2-ától módosulnak. A módosítások lényegét 
alább ismertetjük, mellettük zárójelben a változás rész-
leteinek ÁSZF-beli elérhetőségét közöljük.

I.  Számlás és Üzleti Előfizetőkre egyaránt vonatkozó 
változások

1.  Az ÁSZF 4. sz. mellékletében („Akciós ÁSZF”) szereplő, 
2017. november 16-ától 2018. január 31-éig értékesítés 
alatt álló Hello Telenor tarifacsomag leírása pontosí-
tásra kerül azzal, hogy a tarifacsomagra történő ere-
deti szerződéskötéstől számított első három hónapban  
(3 teljes számlázási ciklusban) a tarifacsomagban fog-
lalt korlátlan belföldi lebeszélhetőség, adatforgalom, 
illetve SMS küldés az 1. roaming díjzónára is értendő.  
[ÁSZF 4. sz. melléklet „Akciós ÁSZF” 6.]

II. Üzleti Előfizetőkre vonatkozó változások

1.  A „Kedvezményes nemzetközi hívás csomagok kisvál-
lalati ügyfelek részére” elnevezésű akció 2018. február 

2-ától visszavonásig valamennyi hangalapú tarifacso-
maggal rendelkező Üzleti Előfizető számára igénybeve-
hető. [Akciós ÁSZF 5.8.]

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisz-
telt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 
(„ÁSZF”), valamint egyedi előfizetői szerződései 2018. 
március 6-ától módosulnak. A módosítások lényegét 
alább ismertetjük, mellettük zárójelben a változás rész-
leteinek ÁSZF-beli elérhetőségét közöljük.

I.  Számlás, Új Generációs Kártyás és Kártyás Előfize-
tőkre egyaránt vonatkozó változások

1.  Aktualizálásra kerülnek a jogorvoslati szervek elérhető-
ségei. [ÁSZF 6. sz. melléklet]

2.  Mivel kékszámok használhatósága 2017. december 31-
ével megszűnt, ezért valamennyi kékszámokra történő 
hivatkozás törlésre kerül az ÁSZF vonatkozó pontjaiból. 
[ÁSZF Törzsszöveg 1.6.1; ÁSZF 1/A. melléklet „Számlás 
Díjszabás” I.2.4; III.6.6; ÁSZF 1/B. melléklet „Kártyás Díj-
szabás” I.2.8; ÁSZF 3. melléklet „Üzleti ÁSZF” IV.4.6.2.]

3.  Az HBO GO szolgáltatás megrendelésének fenti dátum-
tól már nem feltétele valamely MyTV lineáris csomag 
(MyTV Start/MyTV Plus/MyTV Max) egyidejű megren-
delése. [Számlás, Kártyás Díjszabás III.11.]

A fenti egyoldalú módosításokra részben az adott 
tarifára előfizetők számára előnyös változtatás 
érdekében, részben közérthetőséget szolgáló javítások 
végett, részben az egyes szolgáltatások nyújtási 
feltételeiben történő nem lényegi változás miatt, 
részben pedig megszűnt szolgáltatások szövegszerű 
törlésére tekintettel kerül sor. A jelen közleményben 
jelölt módosítások nem jelentenek az Előfizetőre nézve 
hátrányos rendelkezést, így az Előfizető azonnali hatályú 
felmondásra nem jogosult. Az Előfizető a határozatlan 
idejű (hűségvállalást nem tartalmazó) szerződést 
bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül, 
azonnal hatállyal felmondani. A módosításokat 
tartalmazó ÁSZF teljes szövege a Telenor Magyarország 
Zrt. Értékesítési Pontjain és honlapján (telenor.hu/aszf) 
2018. február 2-ától az Előfizetők rendelkezésére áll.


