
Közlemény

A Telenor Magyarország Zrt. 
ezúton tájékoztatja tisztelt 
Előfizetőit, hogy Általános 
Szerződési Feltételei („ÁSZF”) 
2020. augusztus 18-tól 
módosulnak.  A módosítá-
sok lényegét a jelen köz-
leményben ismertetjük, az 
egyes változások mellett 
pedig megtalálható az ÁSZF 
érintett pontja, ahol a mó-
dosított szöveg fellelhető.

I. Kizárólag Kártyás Előfi-
zetőkre vonatkozó válto-
zások

1.  Lezárásra kerül a Telenor  
Kártyás Expressz tarifa-
csomag értékesítése, a 
változást követően ezen 
tarifacsomagra szerző-
dést kötni már nem lehet-
séges. Azok az Előfizetők, 
akik erre a tarifacsomagra 
még a változást megelő-
zően kötöttek előfizetői 
szerződést, azt – a lentebb 
írt további változásokra fi-
gyelemmel – továbbra is 
igénybe vehetik az ÁSZF-
ben meghatározott fel-
tételek szerint, a követ-
kező egyenlegfeltöltésig 
(ráutaló magatartással 
kötött új előfizetői szer-
ződés) vagy tarifacso-
mag-váltásig, avagy az 
előfizetői szerződés meg-
szűnéséig [ÁSZF 1/B. mel-
léklet (Kártyás Díjszabás) 
II.1.2. pont].

2.  2020. augusztus 18-tól 
kezdődően a Telenor Kár-
tyás és Telenor Kártyás 
Expressz tarifacsoma-
gok kivezetésre kerülnek, 
ezért ezt követően ezek-
re a tarifacsomagokra 
egyenlegfeltöltés útján 
sem lehetséges a szerző-
déskötés; az ilyen tarifa-
csomagokkal rendelkező 
Előfizetők ezen időpontot 
követő első egyenlegfel-
töltéssel – ami új, ráuta-
ló magatartással történő 
határozott idejű feltöltő-
kártyás előfizetői szerző-
déskötésnek minősül – a 
Telenor értékesítés alatt 
álló Hello Kártyás, illet-
ve Hello Kártyás Expressz 
tarifacsomagjaira kötnek 
előfizetői szerződést, a 
hívószám változatlansága 
mellett [ÁSZF 1/B. mel-
léklet (Kártyás Díjszabás) 
I.2.16. pont].

3.  A Telenor Kártyás és Telenor  
Kártyás Expressz tari-
facsomagokkal igény-
be vett „Klikk”, „Mobile 
Online Start”, „MyTrio”, 
„Praktikum 10 perc” és „5 
perc után 0 Ft” kiegészí-
tő szolgáltatások a 2020. 
augusztus 18. napját kö-
vető első egyenlegfeltöl-
téssel törlésre kerülnek az 
előfizetésről, mivel azok 
az ezzel az egyenlegfel-
töltéssel létrejövő feltöl-

tőkártyás előfizetői szer-
ződéssel biztosított Hello 
Kártyás és Hello Kártyás 
Expressz tarifacsoma-
gokkal már nem vehetők 
igénybe [ÁSZF 1/B. mel-
léklet (Kártyás Díjszabás) 
I.2.16. pont].

A fenti egyoldalú módosí-
tásokra részben kiegészí-
tő és egyéb szolgáltatások 
megszüntetésére és újak 
indulására tekintettel, to-
vábbá tarifacsomagok ér-
tékesítés alóli lezárása, il-
letőleg azok kivezetése és 
megszüntetése miatt kerül 
sor. A fenti változásokra te-
kintettel a határozott idejű 
kártyás előfizetői szerző-
déssel rendelkező Előfizető-
ket felmondási jog nem illeti 
meg. A módosításokat tar-
talmazó ÁSZF teljes szöve-
ge a Telenor Magyarország 
Zrt. Értékesítési Pontjain és 
honlapján (www.telenor.hu/
aszf) 2020. június 26-tól az 
Előfizetők rendelkezésére 
áll.


