
Mobil: Dit abonnement
FRI+

ØVRIGE ABONNEMENTER

Læs mere om abonnementerne under afsnittet Dit abonnement i detaljer og Produktspecifikke vilkår for mobil.
*Forudsætter tilmelding til betaling via dankort.

Læs mere om abonnementerne under afsnittet Dit abonnement i detaljer og Produktspecifikke vilkår for mobil i ”Det med Småt” v30.
*Forudsætter tilmelding til betaling via dankort/visa dankort. 
**Har du opbrugt dine inkluderede data, kan du tilkøbe ekstra data i Danmark. For yderligere information, se afsnittet ”Tilkøb af ekstra data” ”Det med Småt” v30. 
***Inkluderer ikke opkald til special- og overtakserede numre, se endvidere afsnittet ”Særlige vilkår for Roam Away” ovenfor.
****Adgang til 3 måneders Viaplay ophører ved opsigelse af abonnement.

FRI+40 GB

249,-/MD
*Min. pris 1 md. 349,-

        Roam Away

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 20 GB i DK**. 
Herefter 64/64 Kbit. 

Roam Away: fri tale/sms til danske og lokale 
numre fra 36 lande og max 10 GB/md. af din 

samlede datapakke.***

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 10 GB i DK**. 
Herefter 64/64 Kbit.

Tryg Surf i Norden og EU:  
100 MB til 29 kr./dag .

FRI+20 GB

199,-/MD
*Min. pris 1 md. 299,-

        Roam Away

FRI+10 GB

149,-/MD
*Min. pris 1 md. 249,-

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 40 GB i DK**.  
Herefter 64/64 Kbit. 

Roam Away: fri tale/sms til danske og lokale 
numre fra 36 lande og max 10 GB/md. af din 

samlede datapakke.***

Tale: Ubegrænset i DK, minuttakseret
Sms/mms: Inkluderet i DK

Opkaldsafgift: 0 øre
Oprettelse: 100 kr.

Binding: 0 mdr. uden køb af mobil – 6 mdr. ved samtidig køb af mobil
Adgang til 3 måneders Viaplay****

Dette tillæg gælder til “Det med Småt” v30 fra 01.09.16, hvor afsnit 13 på side 12 udgår”.
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Mindsteforbrug pr. md.: 49 kr.
Minutpris ved tale 75 øre, ved videotelefoni 2 kr.

Sms: 25 øre
Mms: 2,50 kr.

Surf (fra 17-40/5-20 Mbit): 9 kr. pr. MB,  
maks 25 kr. pr. dag

Minuttakseret
Opkaldsafgift: 0 øre
Oprettelse: 100 kr.

Binding: 0 mdr. uden køb af mobil  
- 6 mdr. ved samtidig køb af mobil

Tryg surf i Norden og EU: 100 MB til 29 kr./dag.

TELENOR Minut

49,-/MD
*Min. pris 1 md. 149,-


