
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szol-
gáltató) ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, 
hogy Általános Szerződési Feltételei 2014. ápri-
lis 4-étől az ÁSZF 9.2.2.2. pont e) b. alpontjában 
foglaltakra, – a médiaszolgáltatóval kötött szer-
ződéses jogviszony indokolja – az alábbiak szerint  
módosulnak.

1. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető 
szolgáltatáshoz (ÁSZF 1/A. sz. melléklete); va-
lamint a Díjszabás az igénybevételi díjat előre 
fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF 1/B. sz. melléklete) 
III. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
•	 Az	AXN	lineáris	csatorna	a	Fedezd	fel!	csomag-

ból	átkerül	a	Film	csomagba;	
•	 Az	AXN	Black	lineáris	csatorna	a	Film	csomag-

ból	átkerül	a	Családi	csomagba;
•	 Az	AXN	Now	műsora	a	Családi	csomagból	át-

kerül	a	Film	csomagba;
•	 A	Családi	csomag	és	a	Film	csomag	ára	1990	Ft-

ra módosul.

A Telenor Magyarország Zrt. (továbbiakban Szol-
gáltató) ezúton tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, 
hogy Általános Szerződési Feltételei 2014. április 
4-étől az ÁSZF 9.2.2.2. pont c) alpontjában fog-
laltakra tekintettel –	az	előfizetői	igények	(techni-
kai, minőségi, kényelmi, gazdasági stb.) minél szé-
lesebb	körű	kiszolgálása	érdekében	–	az alábbiak 
szerint módosulnak.

2. 2014. április 4-étől Szolgáltató a Mobil Online 
500 MB, Mobil Online 1 GB, 1 GB adatcsomag 
+ 4G, 2 GB adatcsomag + 4G szolgáltatások 
értékesítését lezárja. Fenti időponttól ezen 
szolgáltatásokat megrendelni már nem le-
hetséges. Azon Előfizetők számára, akik ezen 
szolgáltatásokkal rendelkeznek, ezek tovább-
ra is elérhetőek a mindenkori ÁSZF-ben meg-
határozott feltételek szerint.

3. A Díjszabás az igénybevételi díjat utólag fizető 
szolgáltatáshoz (ÁSZF 1/A. sz. melléklete); va-
lamint a Díjszabás az igénybevételi díjat előre 
fizető szolgáltatáshoz (ÁSZF 1/B. sz. melléklete) 
III. fejezet 11. pontja az alábbiak szerint módosul:

	 Fenti	dátumtól	a	TV2	lekérhető	műsorai	bekerül-
nek	a	Családi	csomagba.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítással 
érintett, de fentiekben nem említett szövegrészei 
változatlan tartalommal maradnak hatályban.
A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési 
Feltételek teljes szövege a Telenor Magyarország 
Értékesítési Pontjain és honlapján 2014. március 
3-ától az Előfizetők rendelkezésére áll. A Szolgálta-
tó az alábbiakban tájékoztatja Előfizetőit a szerző-
désmódosítás menetéről, az Előfizetőket megillető 
felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkez-
ményeiről az Eht. 132. § (4) és (5) bekezdései alapján:

(4)	Ha	a	szolgáltató	az	általános	szerződési	feltéte-
lekben	meghatározott	esetekben	jogosult	az	általá-
nos	szerződési	feltételeket	egyoldalúan	módosítani,	
köteles	a	módosításról	a	hatálybalépését	megelőző-
en	legalább	30	nappal	az	előfizetőket	e	törvényben	
foglaltak	szerint	értesíteni,	az	előfizetőket	megillető	
felmondás	feltételeiről	és	a	felmondás	jogkövetkez-
ményeiről szóló tájékoztatással együtt.
(5)	Amennyiben	a	módosítás	az	előfizető	számára	
hátrányos	rendelkezéseket	tartalmaz,	az	előfizető	az	
értesítéstől	számított	15	napon	belül	további	jogkö-
vetkezmények	nélkül	jogosult	felmondani	a	határozott	
időtartamú	előfizetői	szerződést.	Nem	mondhatja	fel	az	
előfizető	a	határozott	időtartamú	előfizetői	szerződést	
ilyen	esetben	akkor,	ha	az	előfizetői	szerződést	a	hatá-
rozott	időtartamból	eredő	kedvezmények	figyelembe-
vételével	kötötte	meg,	és	a	módosítás	a	kapott	kedvez-
ményeket	nem	érinti.	Amennyiben	a	módosítás	a	kapott	
kedvezményeket	érinti,	és	az	előfizető	felmondja	a	ha-
tározott	időtartamú	előfizetői	szerződést,	a	szolgáltató	
az	előfizetőtől	nem	követelheti	a	szerződés	felmondá-
sát követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben 
az	esetben	a	szerződés	felmondási	ideje	legfeljebb	8	
nap	lehet,	a	szolgáltató	az	igénybe	vett	kedvezménye-
ket	a	felmondási	idő	lejártáig	jogosult	felszámítani.


