Közlemény
A Telenor Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt
Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”)
és az Üzleti Általános Szerződési Feltételek („ÜÁSZF”)
2020. július 1-től módosulnak. A módosítások lényegét a jelen közleményben ismertetjük, az egyes változások
mellett pedig megtalálható az ÁSZF érintett pontja, ahol a
módosított szöveg fellelhető.
I. Valamennyi Előfizetőre vonatkozó változások
1. 
Az alábbi országok törlésre kerülnek az adott roaming
díjzónához tartozó országok felsorolásából, tekintettel
arra, hogy a Telenornak az adott országban működő hírközlési szolgáltatóval nem áll fenn roaming szolgáltatás
Előfizetők részére történő biztosítására vonatkozó megállapodása: Irán, Szíria, Kuba, Szudán [ÁSZF 1/A. melléklet
(Számlás Díjszabás) III.8.3.1.pont; ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) III.8.3.1. pont; ÜÁSZF 1. melléklet (Díjszabás)
III.8.3.1.pont].
2. Az Európai Uniós roaming szabályozás alapján a szolgáltatók által elvégzendő árfolyamkorrekcióra figyelemmel
változik az 1. roaming díjzónában érvényes többletforgalmazási díjak és a Netroaming-figyelő szolgáltatásban

irányadó adatforgalmidíj-limit mértéke [ÁSZ 1/A. melléklet (Számlás Díjszabás) II.1.5.; II.1.7.; II.4.46.; III.8.3.1.
és III.8.3.7. pontjai; ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás), valamint Üzleti ÁSZF 1. melléklet (ÜÁSZF Díjszabás)
III.8.3.1.; III.8.3.7. pontjai].
II. Kizárólag Kártyás Előfizetőkre vonatkozó változások
1. Lezárásra kerül a „MyStart Expressz” tarifacsomag értékesítése, a változást követően ezen tarifacsomagra szerződést kötni már nem lehetséges. Azok az Előfizetők, akik
erre a tarifacsomagra még a változást megelőzően kötöttek előfizetői szerződést, azt továbbra is igénybe vehetik
az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint, tarifacsomag-váltásig vagy az előfizetői szerződés megszűnéséig
[ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) II.1.3. pont].
2. A „Hipernet Praktikum” kártyás mobil internet tarifacsomagra történő szóbeli szerződéskötésre vonatkozó különös feltételei törlésre kerülnek, mivel arra a változás korábbi bevezetésekor adminisztratív okból nem került sor.
A változás meglévő előfizetőket nem érinti, illetőleg a tarifacsomagra ilyen módon szerződéskötés már nem lehetséges [ÁSZF 1/B. melléklet (Kártyás Díjszabás) II.2.1. pont].

III. Kizárólag Üzleti Előfizetőkre vonatkozó változások
3. Értelmezést segítő, érdemi módosítást nem jelentő rendelkezésekkel egészülnek ki a nem kisvállalkozói ajánlattal
rendelkező Üzleti Előfizetőknek elérhető értékesítés alatt
álló „Vállalati internet tarifacsomagok” és a Hangposta
kiegészítő szolgáltatás igénybevételi feltételei [ÜÁSZF 1.
melléklet II.2.3.pont és III.2.5. pont].
A fenti egyoldalú módosításokra részben jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, továbbá tarifacsomag értékesítés alóli lezárására figyelemmel, illetőleg az
egyes 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. május 29-től az Előfizetők rendelkezésére áll.

