
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt 
Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) 
az alábbiak szerint módosulnak. A módosítások lényegét 
a jelen közleményben ismertetjük, az egyes változások 
mellett pedig megtalálható az ÁSZF érintett pontja, ahol 
a módosított szöveg fellelhető.

I.  2019. november 11-től a Számlás, Egyéni (Lakos-
sági) és kisvállalkozói ajánlattal rendelkező Üzleti 
Előfizetőkre egyaránt vonatkozó változások

1.  Kijavításra kerül a „Telenor Blue+ XXL” tarifacsomag 
feltételei között az 1. roaming díjzónában történő adat-
forgalmazás során felhasználható adatmennyiség, 
amely adminisztrációs hiba folytán tévesen szerepel 
az ÁSZF-ben (miközben az adatmennyiség biztosítása 
az igénybe vevő Előfizetők számára helyesen történik) 
[ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) II.1. pont].

2.  Lezárásra kerül a „Telenor Blue+” tarifacsomagok  
(„Telenor Blue+ XS,S,M,L,XXL”) értékesítése. A válto-
zást követően ezen tarifacsomagokra szerződést kötni  

(új vagy meglévő hívószámra) már nem lehetséges. 
Azon Előfizetők, akik a fenti tarifacsomagokra még a 
változást megelőzően kötöttek előfizetői szerződést, 
az érintett tarifacsomagokat továbbra is igénybe ve-
hetik az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint,  
a szolgáltatás lemondásáig [ÁSZF 1/A. melléklet (Szám-
lás Díjszabás) II.1. pont].

3.  Lezárásra kerül a Családi Csomag kiegészítő szol-
gáltatás értékesítése [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás 
Díjszabás) III.4.2. pont].

4.  Módosulnak a „Klikk” kiegészítő szolgáltatás igénybe-
vételi feltételei abban a tekintetben, hogy a szolgálta-
tás mely tarifacsomagokkal nem vehető igénybe [ÁSZF 
1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) III.3.2.1. pont].

5.  Kivezetésre kerülnek az ÁSZF-ből a „600 MB adatjegy, 
1,5 GB adatjegy, 3,5 GB adatjegy” kiegészítő szolgálta-
táscsomagok, mert azokkal Előfizető már nem rendel-
kezik [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) III.3.2.4. 
pont].

II.  2019. november 15-től valamennyi Egyéni és Üzleti 
Előfizetőre egyaránt vonatkozó változások

1.  A 1358-as adományvonal díja 250 Ft-ról 500 Ft-ra 
emelkedik [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) 
III.10.2. pont; ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) 
III.10.2. pont; ÜÁSZF 1. melléklet (Díjszabás) III.10.2. 
pont].

A fenti egyoldalú módosításokra részben tarifacsomagok 
és kiegészítő szolgáltatások értékesítés alóli lezárására 
tekintettel, illetőleg már értékesített szolgáltatások igény-
bevételi feltételeiben történő nem lényegi változás miatt, 
valamint már egyetlen előfizető által sem igénybevett 
szolgáltatás jövőre vonatkozó megszüntetése érdekében 
kerül sor. A fenti változásokra tekintettel a határozott ide-
jű számlás előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetőket 
felmondási jog nem illeti meg. A módosításokat tartalmazó 
ÁSZF teljes szövege a Telenor Magyarország Zrt. Értéke-
sítési Pontjain és honlapján (www.telenor.hu/aszf) 2019. 
október 11-től az Előfizetők rendelkezésére áll.


