
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisz-
telt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 
(„ÁSZF”) és Üzleti Általános Szerződési Feltételei 
(„ÜÁSZF”) 2021. február 15-től módosulnak. A mó-
dosítások lényegét a jelen közleményben ismertet-
jük, az egyes változások mellett pedig megtalálható 
az ÁSZF érintett pontja, ahol a módosított szöveg fel-
lelhető.

I.  Valamennyi Előfizetőre egyaránt vonatkozó vál-
tozások

1.  A BlackBerry szolgáltatásokat érintő valameny-
nyi szerződés megszűnése miatt törlésre kerülnek 
a korábban lezárt értékesítésű BlackBerry megol-
dások és kiegészítő szolgáltatásokra utaló kifeje-
zések és megkötések [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás 
Díjszabás) 5.2. pont igénybevétel korlátozása al-
bekezdés „BlackBerry Megoldások” alpontja; 1/B. 
melléklet (Kártyás Díjszabás) 5.2. pont igénybevétel 
korlátozása albekezdés „BlackBerry Megoldások” 

alpontja; ÜÁSZF 1. melléklet (Díjszabás) 5.2. pont 
igénybevétel korlátozása albekezdés „BlackBerry 
Megoldások” alpontja] valamint törlésre kerül az 
ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) 6. Egyéb 
szolgálattások fejezet 6.15. BlackBerry Megoldások 
(a szolgáltatás értékesítése lezárásra került) pont-
ja valamint az ÁSZF 3. melléklet 4.5.16. BlackBerry 
Megoldások és kiegészítő szolgáltatások pontja 
[ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) 6.15. pont; 
ÁSZF 3. melléklet 4.5.16. pont]

II.  Valamennyi lakossági (egyéni) Számlás Előfi-
zetőre vonatkozó változások

1.  A Számlás Előfizetők által igénybevehető kiegészí-
tő mobilinternet szolgálattások vonatkozásában, 
az 1 GB egyszeri adatjegy, 3 GB egyszeri adatjegy, 
5 GB egyszeri adatjegy kiegészítő szolgáltatáscso-
magok igénybevételi korlátai közül törlésre kerül az 
a kitétel, amely szerint a szolgáltatások minden, az 
ÁSZF 3. számú mellékletben szereplő, értékesítés 

alatt álló illetve már nem értékesített tarifacsomag 
mellé (ÁSZF 3. sz. melléklet IV.4.1. és 4.2) igénybe 
vehetőek. [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) 
III.3.1.2. „Igénybevétel korlátai” alcím]

A fenti egyoldalú módosításokra részben egyes szol-
gáltatások nyújtási feltételeiben történő nem lényegi 
változása érdekében és az igénybevételi feltételek 
pontosítása miatt, valamint kiegészítő szolgáltatások 
megszüntetésére tekintettel kerül sor.

A fenti változásokra tekintettel a határozott idejű 
előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetőket fel-
mondási jog nem illeti meg. A módosításokat tartal-
mazó ÁSZF-ek teljes szövege a Telenor Magyarország 
Zrt. Értékesítési Pontjain és honlapján (www.telenor.
hu/aszf) 2021. január 15-től az Előfizetők rendelke-
zésére áll.


