
BRUG DIN MEDARBEJDERRABAT
OG SPAR 30% HOS TELENOR
FRI+ MOBILABONNEMENTER
Et FRI+ abonnement giver dig mange fordele; Du får masser af data, fri tale og fri sms/mms i Danmark 
samt Roam Away i 36 lande, så du trygt kan bruge mobilen i udlandet. Faktisk kan du bruge op til 10 GB 
af din datapakke samt ringe og sende sms frit til alle danske og lokale numre, når du rejser. Heller ikke 
underholdningen er der sparet på. Du får nemlig Viaplay i 3 mdr. med masser af nye film og populære 
serier for hele familien.

MOBILT BREDBÅND
Du kan vælge Mobilt Bredbånd i 3 forskellige størrelser. Få et abonnement, der passer til netop dit behov 
for at være online - ude eller hjemme. Når du går på nettet via Danmarks stærkeste netværk, opnår du 
hastigheder på 17-71 Mbit download og 5-43 Mbit upload (ved udendørs brug med 4G parat hardware).

5 GB 15 GB 100 GB

Din pris

69,30/MD
Min. pris 6 mdr. 415,80

0,- i oprettelse

Din pris

118,30/MD
Min. pris 6 mdr. 709,80

0,- i oprettelse

Din pris

209,30/MD
Min. pris 6 mdr. 1.255,80

0,- i oprettelse

Normalpris 99,-/md. Normalpris 169,-/md. Normalpris 299,-/md.

USB-MODEM
• Billigste løsning

• Forbinder én enhed
• Bruger ikke ekstern strøm

TABLET
• Bedste surfoplevelse
• Tag den med overalt

MOBILT WiFi
• Hjemmets WiFi på batteri
• Op til 5 timers aktivt brug

• Op til 10 tilsluttede 
enheder

Se aktuel dagspris på hardware på telenor.dk

ROUTER
• WiFi og op til 32  

tilsluttede enheder
• Både hjemme  

og i sommerhuset

10 GB 20 GB 40 GB

Din pris

104,30/MD
Min. pris 1. md. 204,30

Din pris

139,30/MD
Min. pris 1. md. 239,30

Din pris

174,30/MD
Min. pris 1. md. 274,30

Normalpris 149,-/md. Normalpris 199,-/md. Normalpris 249,-/md.

0 KR. I 3 MDR. 0 KR. I 3 MDR. 0 KR. I 3 MDR.

ROAM AWAY  
I 36 LANDE.

ROAM AWAY  
I 36 LANDE.

FRI+ Fri tale, sms og mms i DK



SÅDAN FUNGERER DIN 30%
MEDARBEJDERRABAT

SÅDAN GØR DU:

1.    Du kan købe abonnementerne i én af vores   
butikker, på telenor.dk eller på tlf. 72 100 100.

2.     Efter køb udfyldes formular på  
telenor.dk /medarbejdertelefoni  
kun på den måde kan vi genkende dig og give dig 
30% rabat.

3.  Rabatten fratrækkes på din månedlige faktura.

4.    Har du allerede et eller flere af de abonnementer, 
som er nævnt på flyeren her, kan du også få rabat  
på dem via linket i pkt. 2.

HAR DU SPØRGSMÅL:

·  Kontakt os på 72 100 100

·  Besøg én af vores butikker.

·  Læs mere på telenor.dk

PRAKTISK INFO:

·  Du kan købe op til 5 abonnementer med 30% 
medarbejderrabat. (F.eks. 3 stk. mobil og 2 stk.  
Mobilt Bredbånd).

·  Abonnementerne skal stå i dit navn, men brugeren  
kan godt være en anden.

·  Du er juridisk ejer og vil modtage fakturaen.

·  Det er gratis at flytte dit nuværende mobilnummer  
til Telenor, og vi gør det gerne for dig.

·  Hvis du er ny kunde, får du også nyt SIM-kort.

·  Opsiger din arbejdsgiver aftalen med Telenor, 
kan du som udgangspunkt beholde dine private 
abonnementer med medarbejderrabat, men ikke 
bestille nye.

·  Hvis din arbejdsgiver beder os flytte abonnementerne 
væk fra medarbejdertelefoniaftalen, vil medarbejder-
rabatten bortfalde.

·  Du vil altid blive informeret i tilfælde af ændringer.

·  Rabatten på 30% kan ikke kombineres  
med andre tilbud.

·  Mobilabonnementerne har 1 måneds binding.

·  Ved køb af FRI+ mobilabonnementer i én af vores 
butikker tillægges et oprettelsesgebyr på 100 kr.

· Mobilt Bredbånd har 6 måneders binding.

·  Roam Away: Fri tale/sms til danske og lokale numre  
fra 36 lande og max 10 GB/md. af din samlede 
datapakke. Inkluderet i Fri+ 20GB og 40GB. Periodevis 
brug i udlandet i max 30 sammenhængende dage.  
Se mere på telenor.dk/roamaway.

·  Viaplay: Værdi 3 mdr. 267,-. Herefter automatisk 
betaling 89,-/md til Viaplay. Max 1 betalingsfri adgang 
pr. kunde. Aktivering af Viaplay skal ske inden for min. 
6 mdr. Ved opsigelse af mobilabn. bortfalder den 
resterende betalingsfri periode. Se telenor.dk/viaplay


