
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt 
Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) 
2021. április 12-től módosulnak. A módosítások lénye-
gét a jelen közleményben ismertetjük, az egyes változások 
mellett pedig megtalálható az ÁSZF érintett pontja, ahol a 
módosított szöveg fellelhető.

I. Valamennyi Előfizetőre egyaránt vonatkozó változások

1.  Részben a hírközlési jogszabályoknak való megfelelés 
miatt módosul Társaságunk adatkezelési gyakorlata, 
aminek részeként a személyre szabott előfizetői ajánlatok 
elkészítéséhez, valamint a legkedvezőbb elérhető díjsza-
básról való tájékoztatáshoz a helymeghatározási adato-
kat a hozzájárulás visszavonásáig, vagy legfeljebb 1 évig 
megőrizzük [ÁSZF 2. Melléklet (Adatkezelési Tájékoztató) 
11. pont]. Pontosításra kerül a közvetlen üzletszerzési 
célra kezelt adatok esetében a megkeresési csatornák 
formái is [ÁSZF 2. Melléklet (Adatkezelési Tájékoztató)  
12. pont], valamint kiegészül a közvetlen üzletszerzési 
célra kezelt adatok felhasználási köre az előfizető meg-
keresésével piac- és közvéleménykutatás céljából. [ÁSZF 
2. Melléklet (Adatkezelési Tájékoztató) 12. pont];

2.  Adminisztrációs hiba miatt pontosításra kerül „Drivey 4”  
szolgáltatáscsomag tarifatáblázata (havidíj mértéke 
e-komfort csomag esetén, valamint az adatforgalom-
számítási alapja (mérési egység)) [ÁSZF 4. Melléklet  
(Telenor Akciók) 1.9. pont 8 bekezdést követő táblázat].

II. Valamennyi Kisvállalati ügyfelet érintő változások

1.  Értékesítés alól lezárásra kerülnek a MyBusiness Team 3,  
MyBusiness Team 7, MyBusiness Team 10, MyBusiness 
Team 15, MyBusiness Team 25 tarifacsomagok, valamint 
a Telenor MyBusiness tarifacsomagok esetén igény-
bevehető akciós díjkedvezmények [ÁSZF 3. Melléklet  
(Kisvállalkozói Díjszabás) 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. 
pontok, valamint ÁSZF 4. melléklet (Telenor Akciók) 5.1. pont)

III. Valamennyi lakossági (egyéni) Számlás Előfizetőre 
vonatkozó változások

1.  Az Adatmegosztó SIM tarifacsomag feltételei akként 
módosulnak, hogy lehetővé válik annak használata az 
1. roaming díjzónában is, valamint a tarifacsomag valós  
működésének megfelelően feltüntetésre kerülnek a  

tarifacsomaggal elérhető SMS küldés szabályai, mi-
szerint annak díja bármely belföldi hálózatba, valamint  
1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába 
és 1. roaming díjzónába küldött SMS esetén is azonos, ill. 
az a szabály, hogy az SMS küldés nem lehetséges abban 
az esetben, ha a Törzskártya nem aktív [ÁSZF 1/A. mellék-
let (Számlás Díjszabás) II.1.11.; ÁSZF 3. melléklet (Kisvál-
lalkozói Díjszabás) IV.4.1.6.; ÜÁSZF 1. melléklet (Díjszabás) 
II.1.1. pont].

A fenti egyoldalú módosításokra részben jogszabályi és ha-
tósági előírásoknak való megfelelés, valamint egyes szol-
gáltatások nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vál-
tozása érdekében kerül sor.
A jelen közleményben taglalt változásokra tekintettel a ha-
tározott idejű előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizető-
ket felmondási jog nem illeti meg.

A módosításokat tartalmazó ÁSZF-ek teljes szövege a  
Telenor Magyarország Zrt. Értékesítési Pontjain és honlap-
ján (www.telenor.hu/aszf) 2021. március 12. napjától az 
Előfizetők rendelkezésére áll.


