
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisz-
telt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 
(„ÁSZF”) 2020. december 21-től, illetve 2021. feb-
ruár 1-től módosulnak. A módosítások lényegét a 
jelen közleményben ismertetjük, az egyes változások 
mellett pedig megtalálható az ÁSZF érintett pontja, 
ahol a módosított szöveg fellelhető.

I.  Valamennyi lakossági (egyéni) és üzleti Számlás 
és Kártyás Előfizetőkre egyaránt vonatkozó vál-
tozások

1.  Az ÁSZF 2-es számú melléklete, az „Előfizetők és 
felhasználók (Érintettek) személyes adatainak ke-
zelése a Telenor Magyarország Zrt-nél (Adatkeze-
lési tájékoztató)” elnevezésű dokumentum I. 1., 2., 
3., 5., 16. és II. pontjai bizonyos rendelkezései 2020. 
december 21-től  jogszabályváltozásra tekintet-
tel módosulnak (az elektronikus hírközlésről szó-
ló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus 
Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átül-

tetésének kötelezettségével összefüggő módosí-
tásáról szóló 2020. évi LXXXV. törvény előírásaival 
összhangban). A változás érinti az előfizetői szol-
gáltatás nyújtása céljából kezelt személyes adatok 
körét, valamint az adatszolgáltatással, adatmegőr-
zéssel kapcsolatos előírásokat. Ezt meghaladóan, 
a megjelölt nappal kezdődően pontosításra kerül a 
Biztonsági kamera által készített képfelvétel meg-
őrzési ideje az Adatkezelési tájékoztató I. 8. pontjá-
ban akként, hogy a felvételek az egyes üzletekben 
3 és 30 nap közötti időtartamban kerülnek tárolás-
ra. A pontos megőrzési időről az egyes üzletekben 
található tájékoztatás. Végezetül az Adatkezelési 
tájékoztató I.4. pontjában említett Magyar Telekom 
Nyrt. és a VII. pontban nevesített Nemzeti Adatvé-
delmi és Információszabadság Hatóság címe pon-
tosításra kerül.

2.  A perc alapú emelt díjas hívások díjai 2021. február 
1-el változnak és ebben a körben törlésre kerülnek 
a következő számtartományok: 06 90 633 000 – 

06 90 633 099; 06 90 633 100 – 06 90 633 199; 
06 90 633 200 – 06 90 633 299; 06 90 633 300 
– 06 90 633 399; 06 90 633 400 – 06 90 633 
499; 06 90 633 500 – 06 90 633 599; 06 90 633 
600 – 06 90 633 699; 06 90 633 700 – 06 90 633 
799; 06 90 633 900 – 06 90 633 999. [ÁSZF 1/A. 
melléklet (Számlás Díjszabás) III.6.14.1.3. pontja; 
ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.6.10.1.3. 
pontja]

A fenti egyoldalú módosításokra kiegészítő szolgál-
tatások megszüntetésére és jogszabályváltozásra 
tekintettel, valamint az igénybevételi feltételek nem 
lényegi módosítása miatt kerül sor. 
A fenti változásokra tekintettel a határozott idejű előfi-
zetői szerződéssel rendelkező Előfizetőket felmon-
dási jog nem illeti meg. A módosításokat tartalmazó 
ÁSZF-ek teljes szövege a Telenor Magyarország Zrt. 
Értékesítési Pontjain és honlapján (www.telenor.hu/ 
aszf) 2020. december 21-től, illetve 2020. decem- 
ber 30-tól az Előfizetők rendelkezésére áll.


