Közlemény
A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisz- 3. A felnőtt tartalmú, emelt díjas szolgáltatások elérhetőségét biztosító már meglévő számtartományok díjai
telt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei
a következők szerint módosulnak: 06 90 636 400 („ÁSZF”) és az Üzleti Általános Szerződési Feltételek
06 90 636 499 számtartományok tekintetében a hí(„ÜÁSZF”) 2020. május 11-től módosulnak. A módovások bruttó díja 508 Ft/percre; 06 90 636 500 - 06
sítások lényegét a jelen közleményben ismertetjük, az
90 636 599 számtartományok tekintetében a hívások
egyes változások mellett pedig megtalálható az ÁSZF
bruttó díja 575 Ft/percre; 06 90 636 600 - 06 90 636
érintett pontja, ahol a módosított szöveg fellelhető.
699 számtartományok tekintetében a hívások bruttó
díja 960 Ft/percre; 06 90 636 700 - 06 90 636 799
I. Valamennyi Előfizetőre vonatkozó változások
számtartományok tekintetében a hívások bruttó díja
1270 Ft/percre módosul [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás
1. Új, díjmentesen hívható rövidszámon elérhető ügyfélDíjszabás) III.6.14.1. pont; ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás
szolgálati és tájékoztató hívószám kerül bevezetésre
Díjszabás) III.6.10.1. pont].
1403 rövidhívószámon, társszolgáltatói kérésre [ÁSZF
1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) III.10.1. pont; ÁSZF
1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.10.1. pont; ÜÁSZF 4. Új, felnőtt tartalmú, emelt díjas szolgáltatások elérhetőségét biztosító 06 06 90 636 800 - 06 90 636
1. melléklet (Díjszabás) III.10.1. pont]
899 számtartomány kerül bevezetésre [ÁSZF 1/A.
melléklet (Számlás Díjszabás) III.6.14.1. pont; ÁSZF
2. Új, normál tartalmú, emelt díjas szolgáltatások elér1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.6.10.1. pont].
hetőségét biztosító 06 91 636 800 - 06 91 636 899
számtartományok, illetve 06 91 636 900 - 06 91 636
999 számtartományok kerülnek bevezetésre [ÁSZF 5. A 16066-os emelt díjas rövid hívószám 2020. április 2-ától felfüggesztésre került, azon szolgáltatás
1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) III.6.14.1. pont;
nem érhető el és az ezt követően esetlegesen erre
ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.6.101. pont].

a hívószámra küldött SMS-ek után a Telenor nem számít fel díjat [ÁSZF 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás)
III.6.14.1.; ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás)
III.6.10.1.].
A fenti egyoldalú módosításokra részben hatósági kötelezésnek való megfelelés érdekében bevezetett változás
miatt, részben új kiegészítő szolgáltatások indítására,
valamint egyes meglévő kiegészítő szolgáltatások nyújtási feltételeiben történő nem lényegi változás miatt kerül sor. A fenti változásokra tekintettel a határozott idejű
számlás előfizetői szerződéssel rendelkező Előfizetőket
felmondási jog nem illeti meg. A módosításokat tartalmazó ÁSZF teljes szövege a Telenor Magyarország Zrt.
Értékesítési Pontjain és honlapján (www.telenor.hu/aszf)
2020. április 10-től az Előfizetők rendelkezésére áll.

