
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. 
ezúton tájékoztatja tisztelt 
Előfizetőit, hogy Általános 
Szerződési Feltételei („ÁSZF”) 
2016. március 1-jétől módo-
sulnak. A változások nem 
tartalmaznak az Előfizetőkre 
hátrányos rendelkezéseket, 
így emiatt az Előfizetőket 
rendkívüli (kötbérmentes) fel-
mondási jog nem illeti meg.  
A módosítások lényegét alább 
ismertetjük, mellettük záró-
jelben a változás részleteinek 
elérhetőségét közöljük.

Az internetes szerződéskötés 
kapcsán elérhetővé vált az  
online békéltető testületi el-
járás, így a testületek elérhe-
tősége kiegészítésre került az 
online vitarendezési platform 
linkjével és az annak hasz-
nálatához szükséges Telenor  
e-mail címmel. [ÁSZF 6. mel-
léklet 1.]

A részletvétel igénybevételi 
feltételei teljes egészében 
a Telenor honlapjáról és 
Értékesítési Pontjain ismer- 
hetőek meg. [ÁSZF Törzs-
szöveg 7.1.1.2.]

Pontosításra kerülnek a MyTV 
szolgáltatás felhasználási fel-
tételei. [ÁSZF 1/A. melléklet 
(„Számlás Díjszabás”) és ÁSZF 
1/B. melléklet („Kártyás Díj-
szabás”) III.11.]

Törlésre kerülnek a már nem 
értékesített fizikai feltöltőkár-
tyák. [ÁSZF Törzsszöveg 7.2.3.; 
Kártyás Díjszabás I.1.7. és I.1.8.]

Ha az Előfizető a lezárt már 
nem értékesített Klasszik 1, 
Smarttarifa 2, Smarttarifa 
Extra 1, 2, 3, 4, 5 és 6, Start, 
All-In S, All-In M, All-In L és 
All-In XL tarifacsomagú előfi-
zetői jogviszonya kapcsán 
kíván kedvezményt igénybe 
venni (hűségvállalást tenni), 
úgy tarifacsomagját a Díjsza-
básban foglalt, értékesítés 
alattiként megjelölt tarifacso-
magra kell átváltania. [ÁSZF 
Törzsszöveg 7.1.1.1.a)]

Megszüntetésre kerül a 
3XS számlás tarifakate-
gória, így az abban sze-
replő tarifacsomagok 
átkerülnek a 2XS számlás ta-
rifakategóriába. [ÁSZF Törzs- 
szöveg 7.1.1.1.h)]

Az Automatikus feltöltés és 
Extra feltöltés szolgáltatások, 
valamint a Limit +Net tarifa-
csomag értékesítése lezárás-
ra kerül. Ezt követően ezeket 
megrendelni (új vagy meglévő 
hívószámra), a tarifára hatá-
rozott idejű kötelezettséget 
(hűséget) vállalni, arra váltani, 
áttérni vagy átírást kezdemé-
nyezni már nem lehetséges. 
Azon Előfizetők, akik e szolgál-

tatásokkal vagy tarifacsomag-
gal rendelkeznek, továbbra is 
elérhetőek az ÁSZF-ben meg-
határozott feltételek szerint. 
[Számlás Díjszabás III.6.23.; 
Kártyás Díjszabás II.11. és 
III.6.18.]

A 16886 rövidszám áthelye-
zésre kerül a fogadott 
SMS alapú szolgáltatások 
közé. [Számlás Díjszabás  
III.6.16.1.4.B.2.; Kártyás Díj- 
szabás III.6.12.1.4.B.2.]

A módosításokat tartalmazó 
ÁSZF teljes szövege a Telenor  
Magyarország Zrt. Értéke-
sítési Pontjain és honlapján  
(telenor.hu/aszf) 2016.  
január 29-étől az Előfizetők 
rendelkezésére áll. A fenti 
módosításokra jogszabály-
változás, közérthetőséget 
szolgáló tartalmi módosulás-
nak nem minősülő javítás, az 
előfizetői igények (technikai, 
minőségi, kényelmi, gazdasá-
gi stb.) minél szélesebb körű 
kiszolgálása érdekében, va-
lamint elírások javítása miatt 
került sor. 


