
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. (to-
vábbiakban Szolgáltató) ezúton 
tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, 
hogy Általános Szerződési Fel-
tételei 2015. augusztus 5-étől 
az ÁSZF 9.2.2.2. pont c) alpont-
jában foglaltakra tekintettel – a 
közérthetőséget szolgáló tartalmi 
módosulásnak nem minősülő ja-
vítások – az alábbiak szerint mó-
dosulnak.

1.  A fenti dátumtól a Telen-
or pontosítja az elektronikus 
hírközlési szolgáltatás fel-
használója, valamint az előfi-
zetői szerződés fogalmát. 
Az érintett rész: ÁSZF Törzsszö-
veg 1.7.1. pont

A Telenor Magyarország Zrt. (to-
vábbiakban Szolgáltató) ezúton 
tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, 
hogy Általános Szerződési Fel-
tételei 2015. augusztus 5-étől 
az ÁSZF 9.2.2.2. pont c) alpont-
jában foglaltakra tekintettel – az 
előfizetői igények (technikai, mi-
nőségi, kényelmi, gazdasági stb.) 
minél szélesebb körű kiszolgálása 
érdekében – az alábbiak szerint 
módosulnak.

2.  A fenti dátumtól a Telenor 
pontosítja a Telenor által kez-
deményezett kétoldalú szer-
ződésmódosításról szóló érte-
sítési szabályokat: a Telenor a 
kétoldalú módosítási ajánlatról 
az Előfizetőt a tervezett ha-
tályba lépés előtt kellő időben 
értesíti, melynek kapcsán az 
Előfizető a Telenor értesítésé-
ben megjelölt határidőn belül 
nyilatkozik annak elfogadásá-
ról. Az érintett rész: ÁSZF Tör-
zsszöveg 9.2. pont

Az Általános Szerződési Felté-
telek módosítással érintett, de 
fentiekben nem említett szöveg-
részei változatlan tartalommal 
maradnak hatályban.
A módosításokat tartalmazó Ál-
talános Szerződési Feltételek 
teljes szövege a Telenor Ma-
gyarország Értékesítési Pontjain 
és honlapján 2015. július 3-ától 
az Előfizetők rendelkezésére áll.  
A Szolgáltató az alábbiakban 
tájékoztatja Előfizetőit a szer-
ződésmódosítás menetéről, az 
Előfizetőket megillető felmondás 
feltételeiről és a felmondás jog-
következményeiről az Eht. 132. § 
(4) és (5) bekezdései alapján:

(4) Ha a szolgáltató az általános szerződési 
feltételekben meghatározott esetekben jo-
gosult az általános szerződési feltételeket 
egyoldalúan módosítani, köteles a módosí-
tásról a hatálybalépését megelőzően lega-
lább 30 nappal az előfizetőket e törvényben 
foglaltak szerint értesíteni, az előfizetőket 
megillető felmondás feltételeiről és a fel-
mondás jogkövetkezményeiről szóló tájé-
koztatással együtt.
(5) Amennyiben a módosítás az előfizető 
számára hátrányos rendelkezéseket tartal-
maz, az előfizető az értesítéstől számított 
15 napon belül további jogkövetkezmények 
nélkül jogosult felmondani a határozott idő-
tartamú előfizetői szerződést. Nem mond-
hatja fel az előfizető a határozott időtartamú 
előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha 
az előfizetői szerződést a határozott időtar-
tamból eredő kedvezmények figyelembevé-
telével kötötte meg, és a módosítás a kapott 
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a 
módosítás a kapott kedvezményeket érinti, 
és az előfizető felmondja a határozott idő-
tartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató 
az előfizetőtől nem követelheti a szerződés 
felmondását követő időszakra eső kedvez-
mény összegét. Ebben az esetben a szerző-
dés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, 
a szolgáltató az igénybe vett kedvezménye-
ket a felmondási idő lejártáig jogosult felszá-
mítani.


