
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton 
tájékoztatja tisztelt Előfizetőit, hogy 
Általános Szerződési Feltételei 
(„ÁSZF”), valamint egyedi előfizetői 
szerződései 2018. augusztus 28-ától 
módosulnak. A módosítások lényegét 
alább ismertetjük, mellettük zárójel-
ben a változás részleteinek ÁSZF-beli 
elérhetőségét közöljük.

I.  Számlás, Új Generációs Kártyás 
és Kártyás Előfizetőkre egyaránt  
vonatkozó változások

1.  Törlésre kerülnek az értékesítés alól 
korábban lezárt Roaming napijegy, 
NetRoaming napijegy, EXTRA ADAT 
100, EXTRA ADAT 500 szolgáltatá-
sok, mivel azokkal Előfizető már nem 
rendelkezik. [ÁSZF 1/A. melléklet  
„Számlás díjszabás” III. 8.3.6.; ÁSZF 
1/B. melléklet „Kártyás díjszabás” 
III.8.3.4.]

2.  Pontosításra kerül a Netroaming- 
figyelő szolgáltatás leírása azzal, 
hogy amennyiben a naptári hó-
napban érvényes limit elérése után 
az Előfizető a szolgáltatás további 
használatáról rendelkezik, úgy ez a 
rendelkezés az adott naptári hónap 
végéig, a limitfigyelés újraindításá-
ig érvényes. [Számlás díjszabás III. 
8.3.7; Kártyás díjszabás” III.8.3.5.]

3.  A MyTV szolgáltatásban szerepelő 
egyes televízió csatornák elneve-
zése az alábbiak szerint kerül pon-
tosításra: M2/Petőfi TV, M4 Sport, 
RTL Klub, Spíler 1 TV, RTL Gold, LiChi 
TV, IDX (Investigation Discovery), 
DTX (Discovery Turbo Xtra), Nat Geo 
Wild, Ozone TV. [Számlás, Kártyás 
díjszabás III.11.]

4.  A Telenor Magyarország Zrt. Adat-
kezelési Tájékoztatatója kiegészí-
tésre kerül annak érdekében, hogy 
az Általános Adatvédelmi Rendelet 
(GDPR) elvárásainak megfelelő-
en még részletesebb és átfogóbb  
tájékoztatást nyújtson a Telenor  

Magyarország Zrt. által végzett 
adatkezelésekről. [ÁSZF 2. melléklet 
„Adatkezelési tájékoztató”]

II.  Számlás, Új Generációs Kártyás 
és Kártyás Előfizetőkre egyaránt  
vonatkozó változások

1.  Törlésre kerülnek a  korábban ér-
tékesítés alól kivezetett „djuice”,  
„Telenor Flow”, „Telenor Flow Total” 
és „Red Bull Mobile” tarifacsoma-
gok (ide értve ezen tarifacsaládokba 
tartozó valamennyi tarifacsomagot) 
igénybevételi feltételei, mivel ezek-
kel a tarifacsomagokkal Előfizető 
már nem rendelkezik. [ÁSZF Törzsz-
szöveg 5.2.4, 7.1.1.1. h), 7.2.6; Szám-
lás Díjszabás I.1.2, I.2.12, II.1.7, 2.1; 
III; ÁSZF 4. melléklet „Akciós ÁSZF” 
3.12.]

III.  Kártyás Előfizetőkre vonatkozó 
változások

1.  A kártyás egyenleg terhére igénybe 
vehető rendszeres (havidíjas) kiegé-
szítő szolgáltatások működésének 
jobb átláthatósága és az időszaki 
szolgáltatások működésének egy-
ségesítése érdekében a rendsze-
res szolgáltatások érvényességi (és 
elszámolási) ideje az aktiválástól 
számított 30 napra változik. Ennek 
megfelelően, a havidíjak 30 napos 
időszaki díjra módosulnak. [ÁSZF 
Törzsszöveg 1.6.1, 5.2.4; Kártyás Díj-
szabás I.2, II, III; Számlás díjszabás 
III.4.2, Akciós ÁSZF 4.3, 4.6.]

2.  Törlésre kerülnek a  korábban értéke-
sítés alól kivezetett „djuice” és „Red 
Bull Mobile” tarifacsomagok (ide 
értve ezen tarifacsaládokba tartozó 
valamennyi tarifacsomagot) igény-
bevételi feltételei, mivel ezekkel a 
tarifacsomagokkal Előfizető már nem 
rendelkezik. [ÁSZF Törzsszöveg 7.2.3, 
9.2; Kártyás Díjszabás I.1.2, I.2.6.1, 
III.1.6, 8.3.2; Akciós ÁSZF 4.8.]

3.  Kivezetésre kerülnek a korábban 
értékesítés alól lezárt SMS 40 és 
SMS 80 szolgáltatások Kártyás és Új  
Generációs Kártyás Előfizetők ese-
tén. [Kártyás Díjszabás III.2.2; 2.3.]

IV.  Üzleti Előfizetőkre vonatkozó vál-
tozások

1.  Az e-komfort szolgáltatás igény-
bevételei között megjelenik az arra 
való utalás, hogy az Egyedi Előfizetői 
Szerződés az e-komfort szolgáltatás 
nem teljesítésének díját egyedileg 
szabályozhatja. [ÁSZF 3. melléklet 
„Üzleti ÁSZF” III.]

2.  Az Üzleti Előfizetők által igénybe 
vehető Adatmegosztó SIM tarifa-
csomag igénybevételi feltételei 
akként módosulnak, hogy a tari-
facsomag fenti dátumtól nem ér-
tékesíthető olyan tarifacsomagok 
és szolgáltatások mellé, amelyek 
korlátlan általános felhasználású 
belföldi adatforgalmi keretet tartal-
maznak, továbbá azon tarifacsoma-
gok és szolgáltatások mellé, ame-
lyek esetében az Adatmegosztó SIM 
használatát az adott tarifa/szolgál-
tatás igénybevételi feltételei között 
a Szolgáltató kizárta. [Üzleti ÁSZF 
IV.4.1.4; 4.1.6; 4.1.12.]

A fenti egyoldalú módosításokra rész-
ben a közérthetőséget szolgáló javítá-
sok végett, részben az egyes szolgál-
tatások nyújtási feltételeiben történő 
nem lényegi változásokra, valamint a 
szolgáltatások, tarifacsomagok kive-
zetésére tekintettel kerül sor. Figye-
lemmel arra, hogy a fenti változások az 
Előfizetőkre nézve nem hátrányosak, 
az Előfizetők a változáshoz kapcsoló-
dó felmondási joggal nem rendelkez-
nek. A módosításokat tartalmazó ÁSZF 
teljes szövege a Telenor Magyarország 
Zrt. Értékesítési Pontjain és honlapján 
(telenor.hu/aszf) 2018. július 27-étől 
az Előfizetők rendelkezésére áll.


