Közlemény
A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési
Feltételei („ÁSZF”) 2018. november 20-ától módosulnak.
A módosítások lényegét a jelen
közleményben ismertetjük, az
egyes változások mellett pedig
megtalálható az ÁSZF érintett
pontja, ahol a módosított szöveg
fellelhető.
I. Számlás és Kártyás Előfizetőkre egyaránt vonatkozó változások
1. 
Lezárásra kerül a „Szövegbemondás számcsere esetén”
szolgáltatás értékesítése. A változást megelőzően megrendelt
szolgáltatás esetén a hívószám
megváltozásáról szóló szövegbemondás az igénybevételi feltételek szerinti 2 hónapos időszakra még biztosított, azonban
a változás időpontja után ezt
a szolgáltatást már nem lehet
megrendelni. [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) 6.2.;
ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás
Díjszabás) 6.2.]
II. Kizárólag Számlás Előfizetőkre vonatkozó változások
1. Lezárásra kerül a Telenor Light,
Telenor Blue S, Telenor Blue M,
Telenor Blue L és Telenor Blue
XXL tarifacsomagok értékesítése. A változást követően ezen
tarifacsomagokat megrendelni
(új vagy meglévő hívószámra)
már nem lehetséges. Azon Előfi-

zetők, akik a fenti tarifacsoma- III. 
Kártyás Előfizetőkre vonatgok egyikére még a változást
kozó változások
megelőzően kötöttek előfizetői
szerződést, az érintett tarifa- 1. Pontosításra kerül, hogy a Kárcsomagot továbbra is igénybe
tyás szolgáltatásra vonatkozó
vehetik az ÁSZF-ben meghatáelőfizetői szerződés megszűrozott feltételek szerint, a szolnésekor a fennmaradt kártyás
gáltatás lemondásáig. [ÁSZF
egyenleget a Telenor belföldi
1/A. melléklet (Számlás Díjszabankszámlára való átutalásbás) II.1.1-1.6.; ÁSZF 4. melléklet
sal vagy belföldi címre küldött
(Akciós ÁSZF) 3.6-3.10., 5.2.]
postai utalvánnyal számolja el.
[ÁSZF Törzsszöveg 12.3.1.]
2. 
Lezárásra kerül a számlás és
Új Generációs Kártyás Előfizetők számára elérhető „600 MB A fenti egyoldalú módosításokra
adatjegy, 1,5 GB adatjegy, 3,5 részben szolgáltatás kivezetéséGB adatjegy” egyszeri, vala- re tekintettel, részben az előfizemint a „Plusz 600 MB csomag, tői igények minél szélesebb körű
Plusz 1,5 GB csomag, Plusz 3,5 kiszolgálása érdekében kerül sor.
GB csomag” megújuló (havidí- A fenti változásokra tekintettel a
jas) kiegészítő szolgáltatáscso- határozott idejű számlás előfizemagok (adatjegyek) értékesí- tői szerződéssel rendelkező Előfitése. A változást követően ezen zetőket felmondási jog nem illeti
kiegészítő
szolgáltatásokat meg. A módosításokat tartalmazó
megrendelni (új vagy meglévő ÁSZF teljes szövege a Telenor Mahívószámra) már nem lehet- gyarország Zrt. Értékesítési Pontséges. Azon Előfizetők, akik a jain és honlapján (www.telenor.
fenti kiegészítő szolgáltatás- hu/aszf) 2018. október 19-étől
csomagok egyikét még a válto- az Előfizetők rendelkezésére áll.
zást megelőzően megrendelték, a szolgáltatást a változást
követően is igénybe vehetik az
ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint, egyszeri adatjegy
esetében az adatkeret felhasználásáig vagy az érvényességi idő lejártáig, míg megújuló
(havidíjas) adatjegy esetén
a szolgáltatás lemondásáig.
[ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás
Díjszabás) III.3.1.5-3.1.6.; ÁSZF
1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) 3.1.4., 3.1.5.]

