
A Telenor Magyarország Zrt. (to-
vábbiakban Szolgáltató) ezúton 
tájékoztatja Tisztelt Előfizető-
it, hogy Általános Szerződési Fel-
tételei 2014. november 11-étől az 
ÁSZF 9.2.2.2. pont c) alpontjában 
foglaltakra tekintettel – az előfi-
zetői igények (technikai, minőségi, 
kényelmi, gazdasági stb.) minél szé
lesebb körű kiszolgálása érdekében 
– az alábbiak szerint módosulnak.

1.  Az ÁSZF Tudakozókra vonatkozó fe
jezete kiegészítésre kerül a 11800
as tudakozó keretében elérhető 
ada tok leírásával. 

     Az érintett részek: Számlás Díjsza
bás (ÁSZF 1/A. sz. melléklete), Kár
tyás Díjszabás (ÁSZF 1/B. sz. mellék
lete) III. fejezet 7.

2.  Fenti  dátumtól  Szolgáltató a 
WAP45, Hangposta MMS, MMS Hét
vége, SMS Stúdió, Email Stúdió, 
Email Stúdió 50, Happy roaming, 
Praktikum Roaming 20, Praktikum 
Roaming 50, Happy SMS 20, Mobil
Adat Roaming 10, 25% diszkont, Díj
csökkentő, Hívásposta, Páratlan
Szám, PartnerRégió (korábban: 
PannonRégió néven), Praktikum 
Hétvége, TOP3, FaxSzám, Telenor 
Mobil Email, Unikörzet, Multikörzet, 
Mesterhármas, Telenor Webiroda 
szolgáltatások érté ke sítését lezárja.

      Azon Előfizetők számára, akik ezen 
szolgáltatásokkal rendelkeznek, 
ezek továbbra is elérhetők, a min
denkori ÁSZFben meghatározott 
feltételek szerint.

      Az érintett részek: Számlás Díjszabás 
(ÁSZF 1/A. sz. melléklete); Kártyás 
Díjszabás (ÁSZF 1/B. sz. melléklete) 
III. fejezet, Üzleti ÁSZF (ÁSZF 3. sz.  
melléklete) IV. fejezet 4.3., 4.5.3

3.  Fenti dátumtól Szolgáltató az Autós
kártya tarifacsomag értékesítését  
lezárja. 

      Azon Előfizetők számára, akik ezen 
tarifacsomaggal rendelkez nek, ez 
továbbra is elérhető, a minden kori 
ÁSZFben meghatá rozott fel té telek 
szerint.

      Az érintett rész: Számlás Díjszabás 
(ÁSZF 1/A. sz. melléklete) II. feje
zet 1.25.

4.  Fenti dátumtól Szolgáltató a Mas
terCard Mobile keretében igénybe 
vehető MobilKártya és MobilSzámla 
szolgál ta  tásokat megszünteti.

      Azon Előfizetők, akik a fenti szol
gáltatásokkal rendelkeznek, 2014. 
decem ber 1jéig használhatják azo
kat, így azt követően a MasterCard 
Mobilelal nem lesz kiegyenlíthető 
telefon számla, illetve azzal nem vé
gezhető Univerzális egyenlegfeltöl
tés. A fenti szolgáltatá sok kapcsán 
érintett Előfizetőket Szol gáltató 
közvetlenül értesíti a szol gál tatás 
megszűnéséről.

      Az érintett részek: Számlás Díjsza
bás (ÁSZF 1/A. sz. melléklete) III. fe
jezet 6.1920. és II. fejezet 1923.; 
Kártyás Díjszabás (ÁSZF 1/B. sz. 
melléklete) III. fejezet 6.1415..

Az Általános Szerződési Feltéte-
lek módosítással érintett, de fen-
tiekben nem említett szövegrészei 
változatlan tartalommal maradnak 
hatályban.
A módosításokat tartalmazó Álta-
lános Szerződési Feltételek teljes 
szövege a Telenor Magyarország 
Értékesítési Pontjain és honlapján 
2014. október 10-étől az Előfize-
tők rendelkezésére áll. A Szolgál-
tató az alábbiakban tájékoztatja 

Előfizetőit a szerződésmódosítás 
menetéről, az Előfizetőket meg-
illető felmondás feltételeiről és  
a felmondás jogkövetkezményei-
ről az Eht. 132. § (4) és (5) bekez-
dései alapján:

(4)  Ha a szolgáltató az általános szerző
dési feltételekben meghatározott ese
tekben jogosult az általános szerződé
si feltételeket egyoldalúan módosítani, 
köteles a módosításról a hatálybalé
pését megelőzően legalább 30 nap
pal az előfizetőket e törvényben fog
laltak szerint értesíteni, az előfizetőket 
megillető felmondás feltételeiről és  
a felmondás jogkövetkezményeiről 
szóló tájékoztatással együtt.

(5)  Amennyiben a módosítás az előfizető 
számára hátrányos rendelkezéseket 
tartalmaz, az előfizető az értesítés
től számított 15 napon belül továb
bi jogkövetkezmények nélkül jogosult 
felmondani a határozott időtartamú 
előfizetői szerződést. Nem mondhat
ja fel az előfizető a határozott idő
tartamú előfizetői szerződést ilyen 
esetben akkor, ha az előfizetői szer
ződést a határozott időtartamból ere
dő kedvezmények figyelembevéte
lével kötötte meg, és a módosítás  
a kapott kedvezményeket nem érin
ti. Amennyiben a módosítás a kapott 
kedvezményeket érinti, és az előfize
tő felmondja a határozott időtartamú 
előfizetői szerződést, a szolgáltató az 
előfizetőtől nem követelheti a szer
ződés felmondását követő időszakra 
eső kedvezmény összegét. Ebben az 
esetben a szerződés felmondási ide
je legfeljebb 8 nap lehet, a szolgál
tató az igénybe vett kedvezményeket  
a felmondási idő lejártáig jogosult fel
számítani.

Közlemény


