
A Telenor Magyarország Zrt.  
(továbbiakban Szolgáltató) ez-
úton tájékoztatja Tisztelt Előfi-
zetőit, hogy Általános Szerződési 
Feltételei 2014. november 25-étől 
az ÁSZF 9.2.2.2. pont c) alpontjá-
ban foglaltakra tekintettel – elírá-
sok javítása miatt – az alábbiak sze-
rint kerül pontosításra.

1.  A Számlás Előfizetői Szerződé-
sekkel egyezően a Telenor Új  
Generációs Kártyás, valamint esz-
közvásárlással együtt járó Kártyás 
Előfizetői Szerződést korlátozot-
tan cselekvőképes kiskorúval,  
valamint cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott személy-
lyel kizárólag törvényes képvise-
lőjének beleegyezése esetén köt. 
Az érintett rész: ÁSZF Törzs- 
szöveg 2.1.

A Telenor Magyarország Zrt.  
(továbbiakban Szolgáltató)  
ezúton tájékoztatja Tisztelt 
Előfizetőit, hogy Általános Szer-
ződési Feltételei 2014. novem-
ber 25-étől az ÁSZF 9.2.2.2. 
pont c) alpontjában foglaltak-
ra tekintettel – az előfizetői igé-
nyek (technikai, minőségi, kényel-
mi, gazdasági stb.) minél szélesebb 
körű kiszolgálása érdekében –  
az alábbiak szerint módosulnak.

2.  Fenti dátumtól Szolgáltató a MyTV 
1,5GB adat, MyTV 7GB adat áta-
lánydíjas, kiegészítő mobil inter-
net-hozzáférési szolgáltatásokat 
megszünteti. A fenti szolgáltatá-
sok kapcsán érintett Előfizetőket 
Szolgáltató közvetlenül értesíti a 
szolgáltatás megszűnéséről. Az 
érintett részek: Számlás Díjszabás 

(ÁSZF 1/A. sz. melléklete), Kártyás 
Díjszabás (ÁSZF 1/B. sz. mellékle-
te) III. fejezet 3.1.

3.  Fenti  dátumtól  Szolgáltató  a  
Telenor Contact, Telenor Contact  
Corporate, szolgáltatásokat meg-
szünteti. Azon Előfizetők, akik a fen-
ti szolgáltatásokkal rendelkeznek, 
2014. december 31-éig használhat-
ják azokat. A fenti szolgáltatások 
kapcsán érintett Előfizetőket Szol-
gáltató közvetlenül értesíti a szol-
gáltatás megszűnéséről. Az érin-
tett részek: Számlás Díjszabás (ÁSZF 
1/A. sz. melléklete) III. fejezet 6.16., 
6.17. Kártyás Díjszabás (ÁSZF 1/B. 
sz. melléklete) III. fejezet 6.12, 6.13.

4.   Fenti  dátumtól  Szolgáltató a  
Telenor Webiroda szolgáltatást 
megszünteti. A fenti szolgáltatások 
kapcsán érintett Előfizetőket Szol-
gáltató közvetlenül értesíti a szol-
gáltatás megszűnéséről. Az érin-
tett részek: Üzleti ÁSZF (ÁSZF 3. sz. 
melléklete) IV. fejezet 4.5.3.

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 21-étől az Előfizetők 
rendelkezésére áll. A Szolgáltató az 
alábbiakban tájékoztatja Előfizető-
it a szerződésmódosítás menetéről, 
az Előfizetőket megillető felmon-
dás feltételeiről és a felmondás 
jogkövetkezményeiről az Eht. 132. 
§ (4) és (5) bekezdései alapján:

(4)  Ha a szolgáltató az általános szer-
ződési feltételekben meghatáro-
zott esetekben jogosult az általános 
szerződési feltételeket egyoldalúan 
módosítani, köteles a módosításról  
a hatálybalépését megelőzően leg-
alább 30 nappal az előfizetőket e  
törvényben foglaltak szerint értesí-
teni, az előfizetőket megillető fel-
mondás feltételeiről és a felmondás 
jogkövetkezményeiről szóló tájékoz-
tatással 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 szolgálta-
tó az igénybe vett kedvezményeket a 
felmondási idő lejártáig jogosult fel-
számítani.

Közlemény


