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A jelen melléklet a Telenor hatályos akciónak részletes leírását – így különösen az akciók
időtartamát, feltételeit, díjait és a nyújtott kedvezményeket – tartalmazza. Az e
dokumentumban található információk kiegészítik az ÁSZF-ben és annak mellékleteiben
található egyéb információkat (pl. szerződéskötési feltételeket).

1.

SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI ELŐFIZETŐK ÁLTAL
IGÉNYBE VEHETŐ AKCIÓK

1.1.

500MB mobil internet szolgáltatás

Kiegészítő mobil internet
szolgáltatások
500MB

Havidíj
az első hónapban
(bruttó ár, Ft)
190

Havidíj
a második hónaptól
(bruttó ár, Ft)
1.990*

* A jelenleg hatályos ÁSZF szerinti teljes havidíj.
Az akció igénybevételének feltételei:
 Az akcióban szereplő szolgáltatás a fenti kedvezményes áron egy hívószámra csak
egy alkalommal rendelhetők meg.
 A szolgáltatás megrendelése és lemondása bármikor lehetséges.
 Az akció Kártyás Előfizetők számára pozitív egyenlegre történő 1.500,- Ft-os
egyenlegfeltöltést követően vehető igénybe.
 A fenti szolgáltatás a megrendelést követően 1 hónapig havidíj kedvezménnyel
vehető igénybe, majd - amennyiben Előfizető nem mondja le - a 2. hónaptól
automatikusan a mindenkor hatályos, a Díjszabásokban foglalt ( ÁSZF 1/A.
melléklet: Számlás Díjszabás, ÁSZF 1/B. melléklet: Kártyás és Új Generációs
Kártyás Díjszabás) szerinti teljes havidíjon veheti azt igénybe.
Az akció 2014. február 13-ától visszavonásig érvényes.
1.2.

Korlátlan tematikus MyTV adat

A Telenor a MyTV szolgáltatással rendelkező Előfizetők részére az akció ideje alatt
korlátlan tematikus forgalmi keretet biztosít a szolgáltatás belföldi használatához.
A Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegyben foglalt forgalmi keret külföldön nem
vehető igénybe.
Az akció igénybevételének feltételei:
 Az Előfizető rendelkezzen MyTV szolgáltatással, és átalánydíjas adatforgalmi
tarifacsomaggal vagy átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással.
 Az akció Telenor Blue tarifával rendelkező előfizetőkre nem vonatkozik.
Az akció 2015. július 17-étől visszavonásig érvényes.
1.3.

Hipernet sebességdifferenciálás megszüntetése

A Mobil Internet tarifacsomagokba és szolgáltatásokba épített, valamint a havidíjukban
foglalt
adatmennyiséget
tartalmazó
hangalapú
tarifacsomagok
sebességének
differenciálását a Telenor hálózati technológiától (2G (EDGE, GPRS), 3G, HSPA, HSPA+,
HSPA+ DC, 4G/LTE) függetlenül megszünteti.
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A módosítást követően minden érintett tarifacsomaggal és szolgáltatással a Telenor
hálózatán jelenleg elérhető (a területi lefedettségtől függő) maximális le- és feltöltési
sebességgel lehet forgalmazni.
A legnagyobb sebesség 4G/LTE hálózaton érhető el, amelynek az alábbi feltételei
vannak:





4G/LTE
4G/LTE
4G/LTE
4G/LTE

hálózat elérésére alkalmas készülék, vagy mobil internetes eszköz
képes SIM kártya
elérésre képes tarifacsomag, vagy szolgáltatás
hálózati lefedettség az aktuális tartózkodási helyen

Az akció 2015. november 20-ától visszavonásig érvényes.
1.4.

Szabályozott Európai Roaming díjszabást érintő akció

A Telenor az akció időtartama alatt az 1-es roaming díjzónában történő roamingolás*
esetén a Szabályozott Európai Roaming díjszabást igénybe vevő Előfizetői részére
kizárólag a roaming többletdíjat terheli ki a következőképpen: hívásindítás: 19,17
Ft/perc, hívásfogadás: 4,37 Ft/perc, SMS-küldés: 7,66 Ft/SMS, MMS-küldés: 19,17
Ft/MMS és adatroaming: 19,17 Ft/MB.
*1-es díjzónából magyarországi hálózatba irányuló hívás kezdeményezése és SMS, MMS küldése, az
1-es díjzónába, illetve a hívást kezdeményező Előfizető által használt hálózat szerinti
ország bármely hálózatába irányuló hívás kezdeményezése és SMS, MMS küldése, valamint az
1-es díjzónában GPRS-alapú wap- és internetszolgáltatás igénybevétele.
 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA:
Az akció a MyStart Light kártyás tarifacsomagot igénybe vevő Előfizetők kivételével
valamennyi Szabályozott Európai Roaming díjszabást igénybe vevő Előfizető számára
automatikusan aktiválásra kerül az akció időtartamára.
Az akció 2016.04.30-ától visszavonásig érvényes.

1.5.

MyMusic Start

MyMusic Start

Bruttó ár

Havidíj
A havidíjban foglalt belföldi
adatforgalmi keret

290 Ft
500 MB

Forgalmi díj belföldön a forgalmi
keret túllépése esetén

a meglévő adatforgalmi
szolgáltatás díjszabása szerint

hozzáférés 4G/LTE-hálózathoz

igen



A MyMusic Start adat szolgáltatás megújuló, havidíjas szolgáltatás. A havidíjban
foglalt adatforgalmi keret kizárólag a www.telenor.hu/mymusic oldalon
feltüntetett zenei szolgáltatások igénybevételére használható fel, a megjelölt
oldalon a zenei szolgáltatásokhoz és online rádiókhoz meghatározott elérési
módokon és elérhetőségeken keresztül. A havidíjban foglalt adatforgalmi keret
felhasználását követően a meglévő átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatásban vagy
a tarifacsomagban foglalt keret fogy tovább.

4 / 29. oldal

TELENOR AKCIÓK ÁSZF















HATÁLYBA LÉPÉS:

2016.11.07.

A havidíjban foglalt dedikált zenei adat nem felhasználható a zenei streamingen
kívül az alkalmazások által generált adatra, mint például a zenei szolgáltatók
alkalmazásának futtatására, az előfizetői adatok ellenőrzésére, értesítő üzenetek
küldésére. Ezen műveletekhez szükséges adatforgalom a normál adatkeretet
terheli.
Az adatcsomag előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen átalánydíjas
adatforgalmi tarifacsomaggal vagy átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással, vagy
megújuló, kiegészítő adatjeggyel. A MyMusic Start Telenor Blue tarifákhoz nem
rendelhető meg.
A havidíj számlázása időarányos, így az aktiválás számlázási/kártyás ciklusában a
tört havidíj kerül kiterhelésre, de a teljes forgalmi keret elérhető. A
számlázási/kártyás ciklusban fel nem használt keret a későbbiekben nem vehető
igénybe.
A szolgáltatás megrendelésére és lemondására a számlázási/kártyás ciklusban
bármikor lehetőség van. Lemondás esetén a szolgáltatás az előfizetésről
számlazárással kerül törlésre. Azonos típusú, megújuló tematikus adatjegyet egy
számlazárási/kártyás cikluson belül nem lehet megrendelni.
A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik.
A szolgáltatás kizárólag belföldön használható.
A Szolgáltatást megrendelni az alábbi csatornákon van lehetőség:
o SMS elküldésével a „MYMUSICSTART” szót 1750-es ingyenes telefonszámra,
o Telefonos Ügyfélszolgálat,
o Telenor Értékesítési Pontok,
o MyTelenor vagy MyTelenor Light.
A szolgáltatást lemondani az alábbi csatornákon van lehetőség:
o SMS elküldésével az „XMYMUSICSTART” szót a 1750-es ingyenes
telefonszámra,
o Telefonos Ügyfélszolgálat,
o Telenor Értékesítési Pontok,
o MyTelenor vagy MyTelenor Light.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben az ÁSZF megfelelően irányadó.
Az akció 2016. július 15-étől visszavonásig érvényes.
1.6.

MyMusic Nonstop

MyMusic Nonstop

Bruttó ár

Havidíj

990 Ft

A havidíjban foglalt belföldi
adatforgalmi keret

korlátlan

hozzáférés 4G/LTE-hálózathoz

igen





A MyMusic Nonstop adat szolgáltatás megújuló, havidíjas szolgáltatás. A
havidíjban foglalt adatforgalmi keret kizárólag a www.telenor.hu/mymusic
oldalon feltüntetett zenei szolgáltatások igénybevételére használható fel, a
megjelölt oldalon a zenei szolgáltatásokhoz és online rádiókhoz meghatározott
elérési módokon és elérhetőségeken keresztül. A havidíjban foglalt adatforgalmi
keret
felhasználását
követően
a
meglévő
átalánydíjas
adatforgalmi
szolgáltatásban vagy a tarifacsomagban foglalt keret fogy tovább.
A havidíjban foglalt dedikált zenei adat nem felhasználható a zenei streamingen
kívül az alkalmazások által generált adatra, mint például a zenei szolgáltatók
alkalmazásának futtatására, az előfizetői adatok ellenőrzésére, értesítő üzenetek
küldésére. Ezen műveletekhez szükséges adatforgalom a normál adatkeretet
terheli.
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Az adatcsomag előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen átalánydíjas
adatforgalmi tarifacsomaggal vagy átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással, vagy
megújuló, kiegészítő adatjeggyel.
A havidíj számlázása időarányos, így az aktiválás számlázási/kártyás ciklusában a
tört havidíj kerül kiterhelésre, de a teljes forgalmi keret elérhető.
A szolgáltatás megrendelésére és lemondására a számlázási/kártyás ciklusban
bármikor lehetőség van. Lemondás esetén a szolgáltatás az előfizetésről
számlazárással kerül törlésre. Azonos típusú, megújuló tematikus adatjegyet egy
számlazárási/kártyás cikluson belül nem lehet megrendelni.
A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik.
A szolgáltatás kizárólag belföldön használható.
A Szolgáltatást megrendelni az alábbi csatornákon van lehetőség:
o SMS
elküldésével
a
„MYMUSICNONSTOP”
szót
(Budapest
Park
nyereményjáték esetén a „PARK” szót) a 1750-es ingyenes telefonszámra,
o Telefonos Ügyfélszolgálat,
o Telenor Értékesítési Pontok,
o MyTelenor.
A szolgáltatást lemondani az alábbi csatornákon van lehetőség:
o SMS elküldésével az „XMYMUSICNONSTOP” szót a 1750-es ingyenes
telefonszámra,
o Telefonos Ügyfélszolgálat,
o Telenor Értékesítési Pontok,
o MyTelenor.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben az ÁSZF megfelelően irányadó.
Az akció 2016. július 15-étől visszavonásig érvényes.
1.7.

MyMusic Deezer

MyMusic Deezer

Bruttó ár

Havidíj

2290 Ft

A havidíjban foglalt belföldi
adatforgalmi keret

korlátlan

hozzáférés 4G/LTE-hálózathoz

igen









A MyMusic Deezer szolgáltatás megújuló, havidíjas szolgáltatás, mely magában
foglalja a Deezer Zene szolgáltatáshoz való hozzáférést. A havidíjban foglalt
adatforgalmi keret kizárólag a www.telenor.hu/mymusic oldalon feltüntetett
zenei szolgáltatások igénybevételére használható fel, a megjelölt oldalon a zenei
szolgáltatásokhoz és online rádiókhoz meghatározott elérési módokon és
elérhetőségeken keresztül. A havidíjban foglalt adatforgalmi keret felhasználását
követően a meglévő átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatásban vagy a
tarifacsomagban foglalt keret fogy tovább.
A havidíjban foglalt dedikált zenei adat nem felhasználható a zenei streamingen
kívül az alkalmazások által generált adatra, mint például a zenei szolgáltatók
alkalmazásának futtatására, az előfizetői adatok ellenőrzésére, értesítő üzenetek
küldésére. Ezen műveletekhez szükséges adatforgalom a normál adatkeretet
terheli.
A szolgáltatáscsomag elemei külön nem mondhatóak le.
A havidíjban foglalt adatforgalmi keret kizárólag a tematikus zenei szolgáltatás*
igénybevételére használható fel.
Az adatcsomag előfeltétele, hogy az előfizető rendelkezzen átalánydíjas
adatforgalmi tarifacsomaggal vagy átalánydíjas adatforgalmi szolgáltatással, vagy
megújuló, kiegészítő adatjeggyel.
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A havidíj számlázása időarányos, így az aktiválás számlázási/kártyás ciklusában a
tört havidíj kerül kiterhelésre, de a teljes forgalmi keret elérhető.
A szolgáltatás megrendelésére és lemondására a számlázási/kártyás ciklusban
bármikor lehetőség van. Lemondás esetén a szolgáltatás az előfizetésről
számlazárással kerül törlésre. Azonos típusú, megújuló tematikus adatjegyet egy
számlázási/kártyás cikluson belül nem lehet megrendelni.
A forgalmi keret csökkentése 0,01 MB-os egységekben történik.
A szolgáltatás kizárólag belföldön használható.
A Szolgáltatást megrendelni az alábbi csatornákon van lehetőség:
o SMS
elküldésével
a
„MYMUSICDEEZER”
szót
1750-es
ingyenes
telefonszámra,
o Telefonos Ügyfélszolgálat,
o Telenor Értékesítési Pontok,
o MyTelenor vagy MyTelenor Light.
A szolgáltatást lemondani az alábbi csatornákon van lehetőség:
o SMS elküldésével az „XMYMUSICDEEZER” szót a 1750-es ingyenes
telefonszámra,
o Telefonos Ügyfélszolgálat,
o Telenor Értékesítési Pontok,
o MyTelenor vagy MyTelenor Light.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben az ÁSZF megfelelően irányadó.
Az akció 2016. július 15-étől visszavonásig érvényes.
1.8.

MyTV Közszolgálati csomag akció

A Telenor az akció időtartama alatt az Izaura, a FEM3 és a Zenebutik csatornákat
valamennyi MyTV Közszolgálati csomagot igénybe vevő Előfizető számára díjmentesen és
automatikusan elérhetővé teszi.
Az akció 2016. november 7-étől visszavonásig érvényes.
1.9.

MyTV Alapcsomag akció

A Telenor az akció időtartama alatt az Izaura, FEM3, Zenebutik, Chili TV, Kiwi TV,
Humor+, Spíler TV és Sport 2 csatornákat valamennyi MyTV Alapcsomagot igénybe vevő
Előfizető számára díjmentesen és automatikusan elérhetővé teszi.
Az akció 2016. november 7-étől visszavonásig érvényes.
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SZÁMLÁS, KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ
AKCIÓK

-
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KIZÁRÓLAG SZÁMLÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ AKCIÓK
Telenor Light tarifacsomag havidíj kedvezménnyel (készülék nélkül), 2
éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Light
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
2 890
2 590
1 400

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.

3.2.

Telenor Blue S tarifacsomag havidíj kedvezménnyel (készülék nélkül),
2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue S
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
5 490
4 490
3 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
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2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.

3.3.

Telenor Blue M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel (készülék nélkül),
2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue M
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
7 490
6 490
3 500

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.

10 / 29. oldal

TELENOR AKCIÓK ÁSZF

3.4.

HATÁLYBA LÉPÉS:

2016.11.07.

Telenor Blue L tarifacsomag havidíj kedvezménnyel (készülék nélkül),
2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue L
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
10 990
9 990
6 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.

3.5.

Telenor Blue XXL tarifacsomag havidíj kedvezménnyel
nélkül), 2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue XXL
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

(készülék

Bruttó ár
(Ft)
15 990
14 990
7 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással egy időben kedvezményes árú készülék nem vásárolható;
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a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.

3.6.

Telenor Light tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, kedvezményes árú
készülék vásárlása esetén 2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Light
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
3 290
2 990
1 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással kedvezményes árú készülékvásárlással jár;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.
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Telenor Blue S tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, kedvezményes árú
készülék vásárlása esetén 2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue S
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
6 490
5 490
2 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással kedvezményes árú készülékvásárlással jár;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.

3.8.

Telenor Blue M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, kedvezményes
árú készülék vásárlása esetén 2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue M
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
8 990
7 990
2 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással kedvezményes árú készülékvásárlással jár;
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a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.

3.9.

Telenor Blue L tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, kedvezményes árú
készülék vásárlása esetén 2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue L
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
14 990
13 990
2 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással kedvezményes árú készülékvásárlással jár;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.
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Telenor Blue XXL tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, kedvezményes
árú készülék vásárlása esetén 2 éves határozott idejű szerződés esetén

Telenor Blue XXL
Fizetendő havidíj e-Komfort csomag nélkül:
Fizetendő havidíj e-Komfort csomaggal:
Havidíjkedvezmény / hó
2 éves határozott idejű szerződés esetén:

Bruttó ár
(Ft)
20 990
19 990
2 000

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 1/A. mellékletben (Számlás Díjszabás) foglalt
havidíjból nyújtja, így a kedvezményt a fentiekben feltüntetett fizetendő havidíj már
tartalmazza. A tarifacsomag egyéb díjait és igénybevételi feltételeit a Számlás Díjszabás
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új vagy meglévő egyéni (lakossági) előfizetőknek elérhető ajánlat,
 2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagra
(hűségvállalás),
 a hűségvállalással kedvezményes árú készülékvásárlással jár;
 a havidíjkedvezményt a Telenor az Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)
megkötésétől kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az
említett kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető
igénybe.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: magasabb havidíjú
Telenor Blue tarifacsomagra váltás, határozott idejű szerződés megkötése és a
tarifacsomag-váltás díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített
feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2016. október 6-tól visszavonásig érvényes.
3.11.

Telenor MyTV + HBO GO előfizetés konstrukciók Hipernet Home M,
Hipenet Médium tarifacsomagokkal

A Telenor a Hipernet Home M, Hipenet Médium tarifacsomagokkal rendelkező Előfizetői
számára hozzáférést biztosít az HBO GO alkalmazás tartalmaihoz is 2 éves tarifahűség
vállalása esetén, a következő konstrukciókban:
o MyTV Közszolgálati Csomag + HBO GO – 1 990 Ft/hó/előfizetői hívószám
o MyTV Családi Csomag + HBO GO – 4 990 Ft/hó/ előfizetői hívószám
o
Az akció 2016. április 11-étől visszavonásig érvényes.
3.12.

EU Roaming akció

A szolgáltatás megrendelése esetén a Számlás Díjszabás II.1.6. t. pontjában található EU
Roaming szolgáltatás 1500 Ft havidíjú, 80 lebeszélhető roaming percet, korlátlan
roaming hívásfogadást, valamint 100 MB adatkeretet tartalmazó opciója az akció ideje
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alatt elérhető a Telenor Light és Telenor Blue kivételével bármely lakossági számlás
tarifacsomaggal rendelkező Előfizető számára.
A szolgáltatás részletes leírása és igénybevétel feltételei, valamint díjazása a Számlás
Díjszabás II.1.6. t. pontjában találhatóak.
Az akció 2016. május 9-étől visszavonásig érvényes.
3.13.

MyTV Közszolgálati csomag akció

A Telenor az akció ideje alatt havidíjmentesen biztosítja a MyTV Közszolgálati csomag
SD minőségben történő elérhetőségét az azt újonnan használni kezdő Előfizetői részére
az akció visszavonásáig. Az akció ilyen módon történő igénybevételéhez regisztráció
nem szükséges. Az akció Telenor Blue tarifával rendelkező előfizetőkre nem vonatkozik.
Amennyiben Előfizető HD minőségben kívánja igénybe venni a MyTV Közszolgálati
csomagot, úgy az eléréshez regisztráció (telefonszám és kezdeti jelszó megadása)
szükséges, a havidíj az akció visszavonásáig nem kerül felszámításra.
A Telenor MyTV Közszolgálati csomag kizárólag belföldön használható.
Az akció lezárásakor a MyTV Közszolgálati csomag törlésre kerül a számlás Előfizető
előfizetéséről.
A szolgáltatás részletes leírása és igénybevétel feltételei a Számlás Díjszabás III.11.
pontjában találhatóak.
Az akció 2016. május 21-étől visszavonásig érvényes.

3.14.
Hipernet Home S, M, L tarifacsomagok akció
A Hipernet Home S, M, L tarifacsomagok esetén az akció ideje alatt, az ÁSZF számlás
díjszabás II. 2. fejezetében foglaltakhoz képest a Telenor nem érvényesíti a telepítési cím
megadását, a Szolgáltató már nem csak kizárólag az ezen a címen regisztrált helyszínen
nyújtja a szolgáltatást, hanem a Telenor teljes belföldi hálózatán. Az akció valamennyi
Hipernet Home S, M, L tarifacsomagot igénybe vevő (új és meglévő Előfizető egyaránt)
Előfizető számára automatikusan aktiválásra kerül az akció időtartamára.
Az akció 2016. június 27-étől visszavonásig érvényes.
3.15.

Hipernet Home S, M, L tarifacsomagok, 20% kedvezménnyel 2 éves
határozott idejű szerződéskötés esetén

Hipernet Home S, M, L tarifacsomagokra történő, 2 éves határozott idejű szerződéskötés
esetén az ÁSZF számlás díjszabás II.2. fejezetében foglaltakhoz képest a Telenor 20%
havidíjkedvezményt biztosít a tarifacsomagok havidíjából a szerződés megkötésétől
számított 24 hónapig.
Az akció igénybevételének feltételei:


új egyéni (lakossági) előfizetéssel, vagy meglévő mobil internet tarifacsomaggal
rendelkező egyéni (lakossági) előfizetők számára elérhető ajánlat, a meglévő
előfizetés meghosszabbítása esetén,
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2 éves határozott idejű szerződés megkötése a Telenorral a fenti tarifacsomagok
bármelyikére (hűségvállalás),
a kedvezményes időszakot követően az adott tarifacsomag az ÁSZF számlás
díjszabás II.2. fejezetében foglaltak szerint vehető igénybe.

Az akció 2016. július 18-ától visszavonásig érvényes.
3.16.

My Hipernet Home S, M, L, XXL tarifacsomagok
My Hipernet
Home S

My Hipernet
Home M

My Hipernet Home
L

My Hipernet
Home XXL

Havi előfizetési díj e komfort
csomaggal

4 590 Ft

5 990 Ft

5 990 Ft

9 990 Ft

Havi előfizetési díj e komfort
csomag nélkül

4 890 Ft

6 990 Ft

6 990 Ft

10 990 Ft

MyTV
Alapcsomag

MyTV Családi
csomag

MyTV Közszolgálati
csomag, Korlátlan
e-mail és
böngészés,
valamint Korlátlan
Social Media
belföldön (korlátlan
Facebook,
Whatsapp,
Instagram és
Twitter használatot
foglal magában)

MyTV Családi
csomag +
HBO GO,
valamint
Korlátlan email és
böngészés

A
tarifacsomagban
szolgáltatások*

SMS-küldés
hálózatba

díja

foglalt

belföldi

42,50 Ft

SMS-küldés díja nemzetközi
hálózatba
Havidíjba
foglalt
forgalmi keret

belföldi

67 Ft

25 GB

50 GB

100 GB

100 GB

Havidíjba
foglalt
belföldi
forgalmi kedvezmény

Korlátlan MyTV-re felhasználható tematikus adatforgalom

A tarifacsomaghoz tartozó
kínált
sávszélesség
a
beépített
adatforgalomra,
belföldi használat esetén

letöltési sebesség: 150 Mbit/s

A tarifacsomaghoz tartozó
kínált
sávszélesség
a
beépített
adatforgalom

A tarifacsomagokba foglalt adatforgalmi keret elérése után a leés feltöltési sebesség 32/32 kbit/s. Amennyiben az igénybevétel
helyén elérhető adatátviteli technológia - ÁSZF Törzsszöveg 4.1.

feltöltési sebesség: 20 Mbit/s
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pontjában vállalt - célértéke magasabb 32/32 kbit/s-nál, a 32/32
kbit/s sebesség az esetek 80%-ában biztosított.

* A szolgáltatások részletes leírását az ÁSZF számlás díjszabás (1/A. sz. melléklet) III.11. pontja tartalmazza.

A tarifacsomagokban kizárólag a „net” APN érhető el. A forgalom mérésének egysége
0,01 MB.
A My Hipernet Home tarifacsomagokkal kizárólag 3G illetve 4G/LTE hálózaton keresztül
bonyolítható adatforgalom “net” APN-en keresztül, 2G hálózaton a szolgáltatás nem
vehető igénybe.
A tarifacsomagok választásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a
havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Szolgáltató az adatforgalmazáshoz
kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel a számára.
A tarifacsomagok kizárólag új számlás, 2 éves határozott idejű előfizetői szerződéssel (2
éves hűségvállalással), valamint tarifacsomag váltással vehetőek igénybe. Kártyás
illetve, új generációs kártyás előfizetésről áttérni az általános szabályok szerint van
lehetőség.
Az EESZ megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: azonos vagy
magasabb kategóriájú mobil-internet tarifacsomagra váltás, és a tarifacsomag-váltás
díjának megfizetése, a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az EESZ-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az EESZ-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az EESZ-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
A My Hipernet Home tarifacsomagok esetén a szolgáltatás sajátosságaiból adódóan a
tarifacsomaghoz tartozó előfizetői hívószámon kívül másik, SMS fogadására alkalmas
hívószám megadása, illetve módosulás esetén ennek a szolgáltató felé történő
bejelentése szükséges. Amennyiben ez a hívószám megváltozik, azt az előfizető
haladéktalanul, de legkésőbb a változástól számított 8 munkanapon belül köteles jelezni
a Szolgáltatónak. Ennek elmaradásából eredő esetleges károk az Előfizetőt terhelik, a
Szolgáltató pedig semmilyen formában nem tartozik felelősséggel.
A My Hipernet Home tarifacsomag választásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a
Szolgáltató a forgalmi adatait tárolja és a tarifacsomag feltételeinek megfelelő
szolgáltatás biztosításához felhasználja.
e-Komfort csomag:
1) Az Előfizető az egy számlázási címe alá tartozó valamennyi előfizetése
tekintetében Elektronikus számlát vesz igénybe az ÁSZF Törzsszöveg 7.1.3.3. pontja
szerint.
2) A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik:
 banki átutalás,
 csoportos beszedési megbízás,
 elektronikus felületen (pl. MyTelenor) keresztül történő fizetés belföldi
kibocsátású, internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával,
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 banki ATM-automatán keresztül történő befizetés
3) A számla kiegyenlítésére a számlán feltüntetett fizetési határidőig sor kerül.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget a fenti feltételek
valamelyikének, a következő havi – csoportos beszedési megbízással rendelkező előfizető
esetén az érintett számlát követő 2. havi –számlájában az érintett hívószám kapcsán My
Hipernet Home S esetén bruttó 300 Ft-os, míg My Hipernet Home M, L és XXL esetén
bruttó 1.000 Ft egyszeri díj kerül kiszámlázásra. Ha az Előfizető egy hónapban több eKomfort csomag feltételnek nem tesz eleget, az e-Komfort csomag nem teljesítésének
díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra az érintett
hívószám vonatkozásában.
Ha az Előfizető több előfizetéssel (hívószámmal) is rendelkezik, melyek közül
valamelyiket e-Komfort csomaggal veszi igénybe, ebben az esetben az egy számlázási
címhez tartozó minden előfizetésre vonatkozóan az e-Komfort csomag feltételeinek
megfelelően kell a havi számláit kiegyenlítenie.
Amennyiben az Előfizető valamely hónapban fizetési haladékot vesz igénybe és a
számláját nem egyenlíti ki az azon feltüntetett fizetési határidőig, az e-Komfort csomag
nem teljesítésének díja ebben az esetben is kiszámlázásra kerül.
Amennyiben az Előfizető olyan tarifacsomagra vált, melyhez az e-Komfort csomag nem
vehető igénybe, az e-Komfort csomag már igénybe vett kedvezménye után a Telenor
kötbért nem érvényesít.
Az akció 2016. július 18-ától visszavonásig érvényes.
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KIZÁRÓLAG KÁRTYÁS ÉS ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ
AKCIÓK

4.1.

Azonnali jutalmak

Új, Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötése esetén a Telenor
az alábbiakat („jutalmak”) aktiválja:


kizárólag SIM kártya vagy hagyományos (nyomógombos) készülék + SIM kártya
vásárlása esetén egyszeri, 3baráti 20-as + 50 MB extra adatkeret 7 napos
felhasználási idővel;



okostelefon + SIM kártya vásárlása esetén egyszeri, 3baráti 20-as + 150 MB
extra adatkeret 30 napos felhasználási idővel.

A jutalmakat a Telenor a feltöltést követően 72 órán belül aktiválja.
Az akció igénybevételének feltételei:
 az akció nem érhető el MyStart Light kártyás tarifacsomaggal;
 új, egyéb Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötése (új
hívószám aktiválása);
 a jutalmak aktiválást követő igénybevételéhez szükség van legalább egy, preferált
hívószám megadására. A preferált hívószám megadásának folyamata és a
jutalmak további felhasználási feltételei megegyeznek a 3baráti 20-as+extra net
igénybevételi feltételeivel (ÁSZF 1/B. melléklete).
Az akció 2014.08.14-étől visszavonásig érvényes.
4.2.

Feltöltés után járó jutalmak (6x500 MB)

Új, Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötésével egyidőben
történő okostelefon vásárlása, valamint a lentiekben meghatározott mértékű
egyenlegfeltöltés esetén a Telenor 6 hónapon át havi 500MB belföldi adatmennyiséget
(adatkeret) biztosít, 30 napos érvényességi idővel.
A jutalom adatkeretet a Telenor a feltöltést követően 72 órán belül aktiválja.
Az akció igénybevételének feltételei:
 az akció nem érhető el MyStart Light kártyás tarifacsomaggal;
 új, egyéb Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetői szerződés megkötése (új
hívószám aktiválása) okostelefon egyidejű megvásárlásával;
 minimum 3 000 Ft összegű egyenlegfeltöltés elvégzése az előfizetői jogviszony
ideje alatt;
 az adatkeret elfogyása után az elérhető maximális le- és feltöltési sebesség 32/32
kbit/s, túlforgalmazási díj 0 Ft;
 amennyiben az Előfizető nem használta el 30 napon belül az adatkeretet, az nem
vihető át a következő hónapra;
 a 6 hónap eltelte után az Előfizető akkor lesz képes adatforgalmazásra, ha
tarifacsomagja tartalmaz adatkeretet vagy kiegészítő mobil internet szolgáltatást
(eseti vagy havidíjas) rendel meg;
 a jutalom adatkeret aktiválásával egyidejűleg nem kerül törlésre a korábban
megrendelt egyéb adatforgalmat biztosító csomag.
Az akció 2014. 08.14-étől visszavonásig érvényes.
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Telenor SMS visszahívó szolgáltatás

A szolgáltatás kártyás és Új Generációs Kártyás előfizetők számára lehetővé teszi, hogy
amennyiben nincs az adott Telenoros mobiltelefonszám felhívására elegendő összeg az
egyenlegükön, a híváskezdeményezéskor elhangzó, az egyenleg lemerüléséről
tájékoztató hangbemondás meghallgatása után, visszahívást kérjenek. A megfelelő gomb
megnyomásával a Szolgáltató a hívni szándékozott számra a hívó nevében SMS-t küld,
amelyben arról ad tájékoztatást, hogy a hívó visszahívást kér.
 AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI:
A hívó belföldön tartózkodik,
a hívó Telenoros mobiltelefonszámot hív,
a hívó egyenlege elfogyott. Amennyiben egyenlegfeltöltés történik, a szolgáltatás a
továbbiakban az egyenleg elfogyásáig nem vehető igénybe. A következő
egyenlegelfogyástól a szolgáltatás ismét használható.
 A szolgáltatás csak hangalapú előfizetésről indított hanghívásra vehető igénybe –
kivéve MyStart Light tarifacsomag, mellyel a szolgáltatás nem érhető el.
 A szolgáltatás az első visszahívás-kérést követő feltöltésig 10 alkalommal vehető
igénybe. Amennyiben egyenlegfeltöltés történik, a szolgáltatás a továbbiakban a
következő
egyenleg
lemerülésig
nem
vehető
igénybe.
A
következő
egyenleglemerüléssel a szolgáltatás ismét újraindul.




 A SZOLGÁLTATÁS HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJA:
A szolgáltatás a MyStart Light tarifacsomag kivételével minden Kártyás és Új Generációs
Kártyás Előfizető számára havidíjmentes, automatikusan aktiválásra kerül.
Az akció 2015. 11. 23-ától visszavonásig érvényes.

4.4.

Családi Csomag 0 Ft-os kapcsolási díjjal MyStart és MyStart Expressz
tarifacsomagok esetén

MyStart és MyStart Expressz tarifacsomagok esetén a Családi Csomag szolgáltatás
használatakor a Telenor nem érvényesíti a kapcsolási díjat (2,50 Ft/ hívás).
Az akció 2016. 03. 25-étől visszavonásig érvényes.
4.5.

MyTV Közszolgálati csomag akció

A Telenor az akció ideje alatt havidíjmentesen biztosítja a MyTV Közszolgálati csomag
SD minőségben történő elérhetőségét az azt újonnan használni kezdő Előfizetői részére
az akció visszavonásáig. Az akció ilyen módon történő igénybevételéhez regisztráció
nem szükséges.
Amennyiben Előfizető HD minőségben kívánja igénybe venni a MyTV Közszolgálati
csomagot, úgy az elérés regisztrációhoz (telefonszám és kezdeti jelszó megadása) kötött.
A regisztráció további feltétele, hogy az Előfizető rendelkezzen minimum 400 Ft-os
egyenleggel a regisztráció pillanatában, azonban a regisztráció során az egyenlegből
havidíj vagy más összeg nem kerül levonásra, ill. havidíj az akció visszavonásáig nem
kerül felszámításra.
A Telenor MyTV Közszolgálati csomag kizárólag belföldön használható.
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Az akció lezárásakor a MyTV Közszolgálati csomag törlésre kerül a kártyás Előfizető
előfizetéséről.
A szolgáltatás részletes leírása és igénybevétel feltételei a Kártyás Díjszabás III.11.
pontjában találhatóak.
Az akció 2016. május 21-étől visszavonásig érvényes.
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KIZÁRÓLAG ÜZLETI ELŐFIZETŐK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ AKCIÓK

5.1.

Telenor MyBusiness tarifacsomagok esetén

Telenor MyBusiness All-In XS, S, M, L, XL, XXL;
MyBusiness Team 3, 7, 10, 15, 25
Kedvezményes kapcsolási díj / hívás:
Kapcsolási díj-kedvezmény/hívás:

Bruttó ár
(Ft)
0
3,81

A díjkedvezményt a Telenor az ÁSZF 3. mellékletben foglalt kapcsolási díjból nyújtja. A
tarifacsomagok egyéb díjait és igénybevételi feltételeit az ÁSZF 3. melléklete
tartalmazza.
Az akció igénybevételének feltételei:
 új jogviszony létesítése (új hívószám aktiválása);
 új és meglévő üzleti előfizetőknek elérhető ajánlat;
 határozott idejű (hűségvállalást tartalmazó) szerződés megkötése a Telenorral a
fenti tarifacsomagok bármelyikére;
 a díjkedvezményt a Telenor az Üzleti Hívószámos Melléklet (ÜHM) megkötésétől
kezdődően, a határozott időtartam (hűségidő) lejártáig nyújtja. Az említett
kedvezmény a tarifacsomag beépített kedvezményein felül vehető igénybe.
Az ÜHM megkötésétől a hűségidő lejártáig más számlás tarifacsomagra kötbérmentesen
átváltani a számlázási ciklus végén lehet a következő feltételekkel: a mindenkor hatályos
ÁSZF-ben rögzített feltételek szerint.
A hűségidő alatt egyéb irányba tarifacsomagot váltani (lemondani, a fentiektől eltérőt
megrendelni), az ÜHM-t felmondani, a Telenor általi felmondásra okot adni, az ÜHM-től
eltérően szünetelést kérni, illetve Kártyás vagy Új Generációs Kártyás előfizetésre áttérni
csak az ÜHM-ben foglalt kötbér megfizetése mellett lehet.
Az akció 2015. augusztus 10-től visszavonásig érvényes.
5.2.

Akciós díjszabás Telenor MyBusiness All-In L tarifacsomag MyBusiness
Extra 2 kiegészítő szolgáltatáscsomaggal és roaming szolgáltatással

Havidíj

Havi
forgalmi díj
kedvezmény
*

nettó
10.500 Ft

roaming
szolgáltatás
havidja

MyBusiness
Extra 2
kiegészítő
szolgáltatás
csomag
havidíja

roaming
szolgáltat
ás
havidíja

Kiegészítő
havidíj

Hívásdíj*
* minden
irányba

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tarifacsomag
MyBusiness
All-In L
tarifacsomag
MyBusiness
Extra 2
kiegészítő
szolgáltatás
csomaggal és
roaming
szolgáltatással

nettó
9.900 Ft

SMS
díj**

nettó 20
Ft

Mobilinternet
***

Cégen belül
0 Ft
szolgáltatás
havidíja

500MB

0 Ft

Számlázási egység: az első perc időtartamáig 1 perc, ezt követően 1 másodperc.
A fenti árak a MyBusiness All-In L tarifacsomag, a MyBusiness Extra 2 kiegészítő
szolgáltatáscsomagra és roaming szolgáltatás együttes igénybevétele esetén
alkalmazandóak, azok az áfát nem tartalmazzák, és hálózaton belüli, valamint más
belföldi mobil és vezetékes normál díjas forgalomra vonatkoznak. A tarifacsomag
havidíja, a kiegészítő havidíj, a MyBusiness Extra 2 kiegészítő szolgáltatáscsomag és a
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roaming szolgáltatás havidíja előfizetésenként értendő. A havi forgalmi díj kedvezmény is
előfizetésenként vehető igénybe.
A MyBusiness All-In L tarifacsomag mellé – a MyBusiness Extra 2 szolgáltatáscsomag
egyidejű igénybevétele esetén - igénybe vehető a Cégen belül 0 Ft szolgáltatást. A cégen
belül 0 Ft szolgáltatást igénybevevő üzleti Előfizető, egy számlázási azonosító alatt lévő
előfizetései által alkotott hívócsoport tagjai (egy számlázási azonosító alatt lévő
előfizetések) 0 Ft-os percdíjért hívhatják egymást belföldön, bármely napszakban,
előfizetésenként - számlázási ciklusonként - legfeljebb 1000 perc időtartamig. Az ezen
időtartam elteltét követő hívások estében az előfizetésre irányadó tarifacsomag szerinti
díj kerül felszámításra. A szolgáltatást az adott számlázási azonosító alatt lévő összes
előfizetői hívószámra megrendelésre kerül a tarifacsomag aktiválásával - ügyfélszintű
azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja előfizetői hívószámonként: nettó 0 Ft.
A MyBusiness All-In L tarifacsomag tartalmazza a OneDrive szolgáltatást. A Telenor
Magyarország Zrt. Felhő alapú szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei a 19. /1
számú melléklete tartalmazza a OneDrive szolgáltatás leírását és az igénybevételi
feltételeket.
A MyBusiness Extra 2 kiegészítő szolgáltatáscsomag tartalma az ÁSZF 3. sz. melléklete
4.3.12 pontja szerint alakul.
MyBusiness Extra 2 kiegészítő szolgáltatáscsomag vagy a roaming szolgáltatás
lemondása esetén a Zártkörű MyBusiness All-In L tarifacsomag havidíja előfizetésenként
nettó 10.500 Ft-ra emelkedik, a cégen belül 0 Ft szolgáltatás havidíja előfizetésenként
nettó 512 Ft-ra, a kiegészítő havidíj előfizetésenként nettó 800 Ft-ra változik.
,Amennyiben a roaming szolgáltatás vagy a MyBusiness Extra 2 kiegészítő
szolgáltatáscsomag közül csak az egyiket mondja le az Előfizető,
a továbbra is
igénybevett roaming szolgáltatás havidíja előfizetésenként nettó 1181 Ft-ra, a
MyBusiness Extra 2 kiegészítő szolgáltatáscsomag havidíja pedig előfizetésenként 2.400
Ft-ra változik :

Tarifa
havidíja

Havi forgalmi
díj
kedvezmény
*

Roaming
szolgáltatás
havidíja (a
MyBusiness
Extra 2
lemondása
esetén)

nettó
10.500
Ft

nettó 10.500
Ft

nettó 1.181
Ft

Tarifacsomag
MyBusiness AllIn L
tarifacsomag
MyBusiness
Extra 2
kiegészítő
szolgáltatáscso
maggal és
roaming
szolgáltatással

MyBusiness
Extra 2
szolgáltatás
havidíja (a
roaming
szolgáltatás
lemondása
esetén)

nettó 2.400
Ft

Kiegészítő
havidíj

nettó 800
Ft

Hívásdíj*
* minden
irányba

SMS díj**

Mobilinternet
***

0 Ft

nettó 20
Ft

500MB

Cégen belül 0
Ft szolgáltatás

A roaming szolgáltatás az ÁSZF 3. számú mellékletének 4.3.17 pontja szerinti
feltételekkel vehető igénybe.
* A tarifacsomag havidíjának forgalmi díj kedvezménye az alábbiakra vonatkozik:
hálózaton belül mobilhívásra (kivéve hangposta és kék szám), belföldi hívásra
(vezetékes és más mobil irányba). SMS-re nem beszélhető le. A fel nem használt
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havidíj a következő számlázási ciklusra nem vihető át. A havidíj teljes összege
minden esetben kiszámlázásra kerül.
** Hálózaton belül, valamint más belföldi normál díjas mobil és vezetékes
hálózatba.
*** A tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalom belföldön a Szolgáltató
hálózatán belül használható fel. A felhasználást követően az adatforgalmazás
forgalmi díja belföldön 0 Ft, azonban a szolgáltatás igénybevétele maximum 32/32
kbit/s le- és feltöltési sebességgel lehetséges. Amennyiben az igénybevétel helyén
elérhető adatátviteli technológia - ÁSZF 4. számú mellékletében vállalt - célértéke
magasabb 32/32 kbit/s-nál, a 32/32 kbit/s sebesség az esetek 80%-ában
biztosított.
Az új számlázási ciklus kezdőnapján a forgalomlassítás megszűnik.
A forgalmi keret csökkentése, illetve az adatforgalom számlázása megkezdett 0,01
MB-os egységenként történik. Egyebekben a Mobil Internet szolgáltatáscsomagokra
vonatkozó szabályok az irányadóak.
A kedvezmények az előfizetések között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a
következő számlázási időszakra.
Az Előfizető hozzájárul a tarifacsomag keretein belül ahhoz, hogy amennyiben a
havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Szolgáltató rövid szöveges
üzenetben,
vagy a
böngészés
során
egy
aloldalon megjelenítve, az
adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel
a számára. A tarifacsomagban foglalt adatforgalom kizárólag online APN-en
keresztül vehető igénybe.
Havidíjmentes szolgáltatások:
Hívófél- azonosítás, Hívásátirányítás, Hívásvárakoztatás, Üzleti Hangposta, Telenor
Online (Internet alapú hozzáférés szolgáltatásokhoz, számlákhoz), Hívásértesítő
MyBusiness All-In L havidíja az E-komfort-ra vonatkozó igénybevételi feltételek
teljesítése esetén érvényes. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz eleget
az E-komfort igénybevételi feltételeknek, a következő havi – csoportos beszedési
megbízással rendelkező előfizető esetén az érintett számlát követő 2. havi – számlájában
az érintett hívószám(ok) kapcsán bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül kiszámlázásra. Ha
az Előfizető egy hónapban több e-Komfort csomag feltételnek nem tesz eleget, az eKomfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is csak havi egy alkalommal
kerül kiszámlázásra az érintett hívószám(ok) vonatkozásában. E-Komfort csomag
teljesítés feltételei ÁSZF 3. számú mellékletének 4.2.5 pontjában található.
Az akció 2016. március 7-étől visszavonásig érvényes.
5.3.

Akciós díjszabás Telenor MyBusiness All-In L tarifacsomag MyBusiness
Extra 3 kiegészítő szolgáltatáscsomaggal

Havidíj
nettó

Havi forgalmi
díj
kedvezmény
*

Tarifacsomag
MyBusiness AllIn L
tarifacsomag
MyBusiness Extra
3 kiegészítő
szolgátatás

nettó
9900 Ft

MyBusiness
Extra 3
kiegészítő
szolgáltatás
csomag
havidíja

Kiegészítő
havidíj

Hívásdíj**
minden
irányba

0 Ft

0 Ft

0 Ft

nettó
10.500 Ft

SMS
díj**

Cégen belül
0 Ft
szolgáltatás

Mobilinternet
***

nettó
500MB

0 Ft

20 Ft

csomaggal
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Számlázási egység: az első perc időtartamáig 1 perc, ezt követően 1 másodperc.
A fenti árak a MyBusiness All-In L tarifacsomag, a MyBusiness Extra 3 kiegészítő
szolgáltatáscsomag együttes igénybevétele esetén alkalmazandóak, azok az áfát nem
tartalmazzák, és hálózaton belüli, valamint más belföldi mobil és vezetékes normál díjas
forgalomra vonatkoznak. A tarifacsomag havidíja, a kiegészítő havidíj a MyBusiness Extra
3 kiegészítő szolgáltatáscsomag és a roaming szolgáltatás havidíja előfizetésenként
értendő. A havi forgalmi díj kedvezmény is előfizetésenként vehető igénybe.
A MyBusiness All-In L tarifacsomag mellé – a MyBusiness Extra 3 szolgáltatáscsomag
egyidejű igénybevétele esetén - igénybe vehető a Cégen belül 0 Ft szolgáltatást. A cégen
belül 0 Ft szolgáltatást igénybevevő üzleti Előfizető, egy számlázási azonosító alatt lévő
előfizetései által alkotott hívócsoport tagjai (egy számlázási azonosító alatt lévő
előfizetések) 0 Ft-os percdíjért hívhatják egymást belföldön, bármely napszakban,
előfizetésenként - számlázási ciklusonként - legfeljebb 1000 perc időtartamig. Az ezen
időtartam elteltét követő hívások estében az előfizetésre irányadó tarifacsomag szerinti
díj kerül felszámításra. A szolgáltatást az adott számlázási azonosító alatt lévő összes
előfizetői hívószámra megrendelésre kerül a tarifacsomag aktiválásával - ügyfélszintű
azonosítás mellett. A szolgáltatás havidíja előfizetői hívószámonként: nettó 0 Ft.
A MyBusiness All-In L tarifacsomag tartalmazza a OneDrive szolgáltatást. A Telenor
Magyarország Zrt. Felhő alapú szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei a 19. /1
számú melléklete tartalmazza a OneDrive szolgáltatás leírását és az igénybevételi
feltételeket.
A MyBusiness Extra 3 kiegészítő szolgáltatáscsomag tartalma az ÁSZF 3. sz. melléklete
4.3.12 pontja szerint.
MyBusiness Extra 3 kiegészítő szolgáltatáscsomag lemondása és a MyBusiness All-In L
tarifacsomag önálló igénybevétele esetén a tarifacsomag havidíja előfizetésenként nettó
10.500 Ft-ra emelkedik, és a cégen belül 0 Ft szolgáltatás havidíja nettó 512 Ft, a
kiegészítő havidíj nettó 800 Ft-ra változik:
Tarifa
havidíja

Havi
forgalmi díj
kedvezmény
*

Kiegészítő
havidíj

Hívásdíj**
minden
irányba

SMS díj**

Mobilinternet***

Cégen belül 0 Ft
szolgáltatás

nettó
10.500
Ft

nettó
10.500 Ft

nettó 800 Ft

nettó 0 Ft

nettó 20
Ft

500MB

nettó 512 Ft

Tarifacsomag
MyBusiness
All-In L
tarifacsomag
és
MyBusiness
Extra 3
kiegészítő
szolgáltatás
csomaggal

* A tarifacsomag havidíjának forgalmi díj kedvezménye az alábbiakra vonatkozik:
hálózaton belül mobilhívásra (kivéve hangposta és kék szám), belföldi hívásra
(vezetékes és más mobil irányba). SMS-re nem beszélhető le. A fel nem használt
havidíj a következő számlázási ciklusra nem vihető át. A havidíj teljes összege
minden esetben kiszámlázásra kerül.
** Hálózaton belül, valamint más belföldi normál díjas mobil és vezetékes
hálózatba.
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*** A tarifacsomag havidíjában foglalt adatforgalom belföldön a Szolgáltató
hálózatán belül használható fel. A felhasználást követően az adatforgalmazás
forgalmi díja belföldön 0 Ft, azonban a szolgáltatás igénybevétele maximum 32/32
kbit/s le- és feltöltési sebességgel lehetséges. Amennyiben az igénybevétel helyén
elérhető adatátviteli technológia - ÁSZF 4. számú mellékletében vállalt - célértéke
magasabb 32/32 kbit/s-nál, a 32/32 kbit/s sebesség az esetek 80%-ában
biztosított.
Az új számlázási ciklus kezdőnapján a forgalomlassítás megszűnik.
A forgalmi keret csökkentése, illetve az adatforgalom számlázása megkezdett 0,01
MB-os egységenként történik. Egyebekben a Mobil Internet szolgáltatáscsomagokra
vonatkozó szabályok az irányadóak.
A kedvezmények az előfizetések között nem vonhatók össze, és nem vihetők át a
következő számlázási időszakra.
Az Előfizető hozzájárul a tarifacsomag keretein belül ahhoz, hogy amennyiben a
havidíjban foglalt adatforgalom felhasználásra kerül, a Szolgáltató rövid szöveges
üzenetben,
vagy a
böngészés
során
egy
aloldalon megjelenítve, az
adatforgalmazáshoz kapcsolódó további lehetőségeket és információkat kínáljon fel
a számára. A tarifacsomagban foglalt adatforgalom kizárólag online APN-en
keresztül vehető igénybe.
Havidíj-mentes szolgáltatások:
Hívófél- azonosítás, Hívásátirányítás, Hívásvárakoztatás, Üzleti Hangposta, Telenor
Online (Internet alapú hozzáférés szolgáltatásokhoz, számlákhoz), Hívásértesítő
MyBusiness All-In L havidíja az E-komfort-ra vonatkozó igénybevételi feltételek
teljesítése esetén érvényes. Amennyiben az Előfizető valamely hónapban nem tesz
eleget az E-komfort igénybevételi feltételeknek, a következő havi – csoportos
beszedési megbízással rendelkező előfizető esetén az érintett számlát követő 2. havi
– számlájában az érintett hívószám(ok) kapcsán bruttó 1000 Ft-os egyszeri díj kerül
kiszámlázásra. Ha az Előfizető egy hónapban több e-Komfort csomag feltételnek
nem tesz eleget, az e-Komfort csomag nem teljesítésének díja ebben az esetben is
csak havi egy alkalommal kerül kiszámlázásra az érintett hívószám(ok)
vonatkozásában. E-Komfort csomag teljesítés feltételei ÁSZF 3. számú
mellékletének 4.2.5 pontjában található.
Az akció 2016. március 7-étől visszavonásig érvényes.
5.4.

Üzleti EU Roaming akció

A szolgáltatás megrendelése esetén az Üzleti ÁSZF IV. fejezet 4.3.16. pontjában
található EU Roaming szolgáltatás 1500 Ft havidíjú, 80 lebeszélhető roaming percet,
korlátlan roaming hívásfogadást, valamint 100 MB adatkeretet tartalmazó opciója az
akció ideje alatt elérhető bármely Üzleti tarifacsomaggal (kivételt képez ez alól a
MyBusiness All-In XXL tarifacsomag, amelyhez a szolgáltatás nem vehető igénybe)
rendelkező Üzleti Előfizető számára.
A szolgáltatás részletes leírása és igénybevétel feltételei, valamint díjazása a z Üzleti
ÁSZF IV. fejezet 4.3.16. pontjában találhatóak.
Az akció 2016. május 9-étől visszavonásig érvényes.
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LEZÁRT AKCIÓK ARCHÍVUMA
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.

Akciós MyTV Videótár és Deezer (2015.december 4. - 2016. január 4.)
Ingyenes adatforgalom 2015.12.24. és 2015.12.26. között
Akciós MyTV Videótár 490 Ft-ért (2015. július 1 - 2016.január 12.)
15 napos MyTV próba (2015. július 1 - 2016.január 12.)
Hipernet Médium tarifacsomag, Tablet vásárlásával történő 2 éves határozott
idejű szerződéskötés esetén (2015.november 19. – 2016. január 27.)
Karácsonyi akció Telenor „MyTariff” tarifacsomagok, „All-In” tarifacsomagok,
„Smarttarifa” tarifacsomagok, „Smarttarifa Extra” tarifacsomagok, Start,
Hipernet Tablet 1, 2, Hipernet Light, Active, Medium*, Heavy, Pro
tarifacsomagok, 6 hónapos dupla adatforgalmi kerettel, 2 éves határozott
idejű szerződés esetén (2015.november 19. – 2016. január 27.)
Telenor MyChat szolgáltatás (2015.november 26. – 2016. január 27.)
Új Üzleti előfizetés 20% havidíjkedvezménnyel (2015.november 19. – 2016.
január 27.)
Karácsonyi akció MyBusiness All-In vagy MyBusiness Team tarifacsomagok, 6
hónapos dupla adatforgalmi kerettel, 2 éves határozott idejű szerződés esetén
(2015.november 19. – 2016. január 27.)
Telenor MyTariff M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves határozott
idejű szerződés esetén (2015.október 20. – 2016. január 31.)
MyTV Mesetár szolgáltatás (2015. november 17. – 2016. március 25.) A
Mesetár szolgáltatás Mesetár csomag néven 2016. március 25-étől átkerült az
ÁSZF 1/A. melléklet és az 1/B. melléklet III.11. pontjába.
Telenor MyTariff tarifacsomag 20% havidíj kedvezménnyel 6 hónapig, 2 éves
határozott idejű szerződés esetén (2016. március 1. – 2016. április 4.)
A 2 GB + Deezer Zene szolgáltatáscsomag (2016. február 13. – 2016. április
27.)
Telenor MyTariff tarifacsomag számhordozással, 20% havidíj kedvezménnyel
12 hónapig, 2 éves határozott idejű szerződés esetén (2016. március 3. –
2016. április 27.)
Kedvezményre beváltható kuponakció MyTariff tarifacsomagokra történő
szerződés esetén (2016. március 3. – 2016. április 27.)
Telenor Start Zene adat szolgáltatás (2016. április 30. – 2016. július 15.)
Telenor Korlátlan Zene adat szolgáltatás (2016. április 30. – 2016. július 15.)
Telenor Korlátlan Zene adat + Deezer Zene szolgáltatás (2016. április 30. –
2016. július 15.)
Hipernet Médium tarifacsomag, 20% kedvezménnyel 2 éves határozott idejű
szerződéskötés esetén (2016. március 3. – 2016. július 18.)
Hipernet Médium tarifacsomag, 30% kedvezménnyel 2 éves határozott idejű
szerződéskötés esetén (2016. március 3. – 2016. július 18.)
EU Duo Napijegy adatkeret duplázás (2015. november 20. – 2016. július 28.)
EU Duo Hetijegy adatkeret duplázás (2015. november 20. – 2016. július 28.)
Telenor MyTariff XS tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves határozott
idejű szerződés esetén (2015. február 5. – 2016. november 7.)
Telenor MyTariff S tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves határozott
idejű szerződés esetén (2015. február 5. – 2016. november 7.)
Telenor MyTariff M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, 2 éves határozott
idejű szerződés esetén (2015. február 5. – 2016. november 7.)
Telenor MyTariff L tarifacsomag havidíjkedvezménnyel, 2 éves határozott
idejű szerződés esetén (2015. február 5. – 2016. november 7.)
Extra szolgáltatás keret Telenor MyTariff tarifacsomagokhoz (2015. február 5.
– 2016. november 7.)
Telenor Próba ajánlatok - hangalapú számlás tarifacsomagokhoz (2015.
február 5. – 2016. november 7.)
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6.29. Telenor MyTariff M tarifacsomag havidíj kedvezménnyel, Új Generációs
Kártyás előfizetésről számlás előfizetésre történő áttérés esetén (2016. január
12. – 2016. november 7.)
6.30. Telenor MyTariff L tarifacsomag 20% havidíj kedvezménnyel 6 hónapig, 2
éves határozott idejű szerződés esetén (2016. április 7. – 2016. november 7.)
6.31. Telenor
MyTariff
S
tarifacsomag
számhordozással,
20%
havidíj
kedvezménnyel 12 hónapig, 2 éves határozott idejű szerződés esetén (2016.
április 28. – 2016. november 7.)
6.32. Telenor MyTariff tarifacsomag számhordozással, 20% havidíj kedvezménnyel
12 hónapig, 2 éves határozott idejű szerződés esetén (2016. május 9. –
2016. november 7.)
6.33. Spongyabox szolgáltatás (2015. november 25. – 2016. november 7.)
6.34. Szórakozás S adatjegy (2016. március 1. – 2016. november 7.)
6.35. Szórakozás M adatjegy (2016. március 1. – 2016. november 7.)
6.36. Szórakozás XL adatjegy (2016. március 1. – 2016. november 7.)
6.37. Telenor MyTV Hétvégi korlátlan adatjegy (2016. március 1. – 2016. november
7.)
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