Erhvervsabonnement

Priser og Vilkår

Priser
Det gives rabat på abonnementer og forbrug efter gældende rabatsatser under Basis-, Forenings-, eller Erhvervsaftalen.

Grundpriser
Oprettelse

79,20

Abonnement pr. måned

48,00

Forbrug
Standard minuttakst*
Opkald til/modtaget i udlandet

0,80
Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk

Servicenumre pr. minut**

1,00

Standard SMS takst***

0,32

SMS pr. stk. til udenlandske numre

3,20

Videotelefoni pr. minut****

1,60

MMS pr. stk.

2,00

Pris pr. MB (GPRS/3G)

8,00

Maxpris WAP pr. dag

8,00

Maxpris Internet pr. dag

40,00

Standard opkaldsforsøgsafgift

0,20

Standard opkaldsafgift*****

0,20

Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms. Telenor Erhvervsabonnement er minuttakseret. Opkald til specialtakserede numre samt data- og faxopkald er sekundtakseret.
* Standard minuttakst er gældende for almindelige opkald og viderestillinger til mobil, fastnet og telefonsvarer.
**Plus operatørens til enhver tids gældende takst.
***Standard sms takst er gældende for sendte sms’er, sms kvitteringer samt sms beskeder fra telefonsvareren.
****Videotelefoni er minuttakseret
*****Standard opkaldsafgift er gældende for almindelige opkald og viderestillinger til mobil, fastnet og telefonsvarer.
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Tillægsabonnementer
Lokalnummerplan abonnement pr. måned
Opkald inden for Lokalnummerplan pr. minut
Fastpris i Lokalnummerplan abonnement pr. måned
Valgfri Vis Nummer oprettelse
Valgfri Vis Nummer abonnement pr. måned
DobbeltSIM oprettelse

24,00
0,40
12,00
150,00
5,00
280,00

DobbeltSIM abonnement pr. måned

10,00

Fri SMS abonnement pr. måned

80,00

Mobildata oprettelse
Mobildata Basis abonnement pr. måned
Pris pr. MB

0,00
32,00
6,00

Mobildata Plus abonnement pr. måned
50 MB inkluderet

149,00

500 MB inkluderet

299,00

1 GB inkluderet

399,00

Pris pr. MB udover. Inkluderet forbrug 5 MB
Surfmobil abonnement pr. måned. Inkluderet forbrug 5 MB
Pris pr. MB udover inkluderet forbrug

3,00
7,20
8,00
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MBB på mobilen
Mobilsurf
Basic

Mobilsurf 20

Mobilsurf 200

Mobilsurf All
Inclusive

Mobilsurf 500

Abonnement pr måned
9,00

19,00

39,00 *

79,00

119,00

Inkluderet forbrug pr.
måned

0 MB

20 MB

200 MB

500 MB

Ubegrænset

Ekstra MB. pr. stk.**

1,00

1,00

1,00

1,00

-

Maksimal omkostning pr.
dag efter opbrugte inkluderede data

8,00

9,00

9,00

9,00

-

Pris. pr. ekstra MB

Hastighed
Maks. hastighed op til
(Download/Upload)

2/1,1 Mbit/s

2/1,1 Mbit/s

2/1,1 Mbit/s

5/1,1 Mbit/s

5/1,1 Mbit/s

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Bredbånd Udland
Muligt tilvalg
Abonnement pr. md.

40,00

Pris pr. MB i S og N

3,00

Pris pr. MB i EU

7,80

Oprettelse (som service)

0,00

Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms
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Vilkår
1 Generelt
Disse vilkår anvendes på alle aftaler om Telenor Erhvervsabonnement. Kunden er underlagt de af Telenor til enhver tid fastsatte
Særlige Vilkår for Mobil samt Generelle Betingelser for Telenor Erhverv. For tillægsabonnementer henvises til de specifikke Priser og Vilkår for pågældende tillægsabonnement.
2 Opsigelse
Telenor Erhvervsabonnement kan opsiges af
kunden med skriftligt varsel på mindst 90
dage.
Abonnementet kan dog tidligst opsiges 8
måneder fra abonnementet er oprettet.
Skulle Telenor varsle ændringer af priser eller betingelser til ugunst for kunden, er kunden dog berettiget til at opsige aftalen om
Telenor Erhvervsabonnement med et skriftligt varsel på 30 dage samt elforbrug betales
af kunden.
3 Overdragelse
Abonnementet kan kun overdrages, såfremt
den nye ejer kan kreditgodkendes af Telenor, og den nye ejer vil overtage forpligtigelserne i abonnementet. Det er en forudsætning, at den nye ejer har et CVR nummer.
Overdragelse til kunder uden CVR-nummer
kan kun ske, hvis abonnementet samtidig
konverteres til et Telenor privatabonnement
og såfremt den nye ejer kan kreditgodkendes af Telenor og efter den længste af følgende perioder:
• 8 måneder fra abonnementet er tegnet
• Uopsigelighedsperioden
• Aftaleperioden

5 Særligt for abonnementer, hvor
der er ydet tilskud til køb af
terminal
Telenor kan yde tilskud til køb af ny mobiltelefon mod at kunden forpligter sig til et
aftalt månedligt minimums-forbrug på
abonnementet i en uopsige-lighedsperiode
på 12 eller 24 måneder. Prisen på- mobiltelefonen afhænger af kundens valg af uopsigelighedsperiode.
Hvis det fakturerede forbrug efter rabat i en
måned er lavere end 99 kr., opkræves differencen op til de 99 kr. Forbrug overføres
ikke fra en måned til en anden.
Ved udløb af den valgte uopsigelighedsperiodeophører kravet om et minimumsforbrug.
Kunden kan herefter igen få tilskud til køb af
mobiltelefon mod at indgå ny aftale om minimumsforbrug i en uopsigelighedsperiode.
Yder Telenor ikke tilskud til terminal, er
kunden ikke forpligtet til et minimumsforbrug.
Følgende forbrug tæller med i opgørelse af
minimumsforbrug
• Alt forbrug på abonnementet opgjort efter
rabat
• Alle tillægsabonnementsafgifter på abonnementet opgjort efter rabat
• Oprettelsesafgifter på abonnementet
Specielle regler for opsigelse/konvertering af abonnementer inden for minimumsforbrug uopsigelighedsperioden
Hvis et abonnement opsiges eller konverteres
inden for uopsigelighedsperioden vil der blive
opkrævet minimumsforbrug 99 kr. pr. måned
for den resterende uopsigelighedsperiode.

4 Konvertering
Det er ikke muligt at konvertere til anden
abonnements-type i abonnementets uopsigelighedsperiode.
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6 Fri SMS
SMS må ikke anvendes kommercielt eller
videresælges til 3. part. Fri SMS inkluderer
SMS beskeder sendt i Danmark til danske
mobilnumre.
Billedbeskeder (MMS) og indholdstakerede
sms, sms beskeder sendt fra udlandet og
sms beskeder sendt til udenlandske telefonnumre er ikke inkluderet i Fri SMS og takseres særskilt.
7 Omstilling
Omstilling er en del af Erhvervsabonnementet. Omstilling er muligheden for at kunne
omstille et igangværende opkald til 3. part.
Omstilling fungerer og takseres således: A > B omstilling -> C. Takseringen for denne
tjeneste er: A betaler som normalt kaldet til
B. B betaler for omstillingen til C. Dette betyder, at B betaler for den totale samtalepris, som kaldet B -> C genererer, indtil
kaldet mellem A -> C afsluttes. Når du har
omstillet et kald, har du ikke kontrol over
længden af samtalen mellem A og C og derved den pris, du betaler for kaldet. Såfremt
C omstiller til D, vil du stadig betale for
samtalen ud fra længden. Hvis B og C er

Telenor A/S
Skelagervej 9
9000 Aalborg
CVR 19433692

Priser og Vilkår
indenfor samme Lokalnummerplan vil omstillingen være gratis. Muligheden for at
kunne omstille et igangværende opkald, kan
spærres.
8 Viderestilling
Viderestilling er muligheden for betinget
eller ubetinget at stille opkald til abonnentens Telenor Erhvervsabonne-ment videre
til et DobbeltSIM bikort, et andet mobileller
fastnetnummer
eller
til
Telefonsvaren.
9 SMS kvitteringen
SMS-kvitteringer er muligheden for at få
dels kvitteringer-/rapporter om afsendte
sms-beskeders aflevering til modtageren,
dels kvittering/rapporter fra telefonsvareren
om modtagne beskeder. Begge dele er en
service, der kan til- og fravælges på det enkelte abonnement.
10 Standard takster
Standard takster er de gældende takster for
forbrug af denne type (minutter, SMS, opkaldstakster ol.) på abonnementet med
mindre andet er angivet.

Telefon: 72 120 000
www.telenor.dk
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