
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisz-
telt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 
(„ÁSZF”) 2019. augusztus 27-től módosulnak. A mó-
dosítások lényegét a jelen közleményben ismertetjük, 
az egyes változások mellett pedig megtalálható az ÁSZF 
érintett pontja, ahol a módosított szöveg fellelhető.

I.  Számlás és Kártyás, Egyéni (Lakossági) és kisvál-
lalkozói ajánlattal rendelkező Üzleti Előfizetőre 
egyaránt vonatkozó változások

1.  Megszüntetésre kerül a mobilinternet tarifacsomagok 
havi és forgalmi díjainak internet utalvánnyal és OTP 
Cafeteria kártyával történő számlafizetési lehetősége, 
figyelemmel arra, hogy ilyen fizetésre ügyféligény nem 
jelentkezett [ÁSZF Törzsszöveg 7.1.3.2., 7.2.1. és 7.2.6. 
pontok].

II.  Kizárólag Számlás Egyéni (Lakossági) Előfizetőkre 
vonatkozó változások

1.  Kiegészítésre kerül az időarányos havidíj-elszámo-
lás alkalmazása alá eső tarifák felsorolása a Hipernet 

Home+ tarifacsomagokkal [ÁSZF 1/A. melléklet (Szám-
lás Díjszabás) I.2.3.2. pont].

III.  Kizárólag kisvállalkozói ajánlattal rendelkező Üzleti 
Előfizetőkre vonatkozó változások

1.  Lezárásra kerül a Telenor MyBusiness Flexi 1, 2, 3, és 4 
tarifacsomagok értékesítése. A változást követően ezen 
tarifacsomagokra szerződést kötni (új vagy meglévő 
hívószámra) már nem lehetséges. Azon Üzleti Előfi-
zetők, akik a fenti tarifacsomagokra még a változást 
megelőzően kötöttek üzleti előfizetői szerződést, az 
érintett tarifacsomagokat továbbra is igénybe vehetik 
az Üzleti ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint, a 
szolgáltatás lemondásáig [Üzleti ÁSZF 3. melléklet (Kis-
vállalkozói Díjszabás) III.4.1.1- 4.1.4. pont].

2.  Kijavításra kerül a „Zöldszám” egyéb szolgáltatás havi 
előfizetési díja, amely adminisztrációs hiba folytán 
tévesen szerepel az ÁSZF-ben (miközben a díj felszá-
mítása az igénybevevő Üzleti Előfizetők számláiban he-
lyesen történik) [Üzleti ÁSZF 3. melléklet (Kisvállalkozói 
Díjszabás) III.4.6.1. pont].

A fenti egyoldalú módosításokra részben tarifacsomagok 
értékesítés alóli lezárására tekintettel, illetőleg már érté-
kesített tarifacsomagok igénybevételi feltételeiben tör-
ténő nem lényegi változás miatt, valamint előfizetők által 
nem igénybevett számlafizetési lehetőség jövőre vonat-
kozó megszüntetése érdekében kerül sor. A fenti válto-
zásokra tekintettel a határozott idejű számlás előfizetői 
szerződéssel rendelkező Előfizetőket felmondási jog nem 
illeti meg. A módosításokat tartalmazó ÁSZF teljes szö-
vege a Telenor Magyarország Zrt. Értékesítési Pontjain és 
honlapján (www.telenor.hu/aszf) 2019. július 26-tól az 
Előfizetők rendelkezésére áll.


