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Mobil Corporate Flex kan suppleres med tillægsprodukter og services,  
efter behov. Læs mere om Telenor tillægsservices på www.telenor.dk

Når I vælger Telenor, kan I skræddersy virksomhedens
mobiltelefoni. I kan nemlig frit kombinere Mobil Corporate
Flex med vores andre Mobil Corporate abonnementer,
så alle medarbejdere får et abonnement, der passer til
deres behov.

Mobil Corporate Flex tilpasser sig forbruget
Mobil Corporate Flex er et fleksibelt og omkostningseffek-
tivt abonnement, som altid giver jer den bedst mulige pris.
Abonnementet skifter automatisk mellem tre prisniveauer,
så månedsudgiften følger med det faktiske forbrug. Fri
intern tale er inkluderet – og der er ingen opkaldsafgift.

Til dem der taler lidt, mere og meget
Den store fleksibilitet i Mobil Corporate Flex betyder, at
abonnementet passer til de fleste medarbejdere – både
dem, der har et jævnt forbrug af mobiltelefoni, og dem, 
der i perioder taler mere eller mindre.

Vores stærkeste netværk nogensinde  
Som erhvervskunde har du automatisk 4G i dit mobilabon-
nement. Det koster ikke ekstra. Og selv om du ikke har en 
4G-mobil, får du alligevel et bedre netværk. Vi har nemlig 
samtidig forbedret vores 3G-net, og i løbet af det kom-
mende år får vi 1.500 nye 3G-master. Det er noget, der 
kan mærkes.
 

Fordele ved Mobil Corporate Flex:
• Tre prisniveauer
• Skifter automatisk niveau og pris efter forbrug
• Op til 25 timers taletid pr. måned
• Ingen opkaldsafgifter
• Fri intern tale til kolleger 
• Fri sms og mms
• 50 MB data hver måned til mail
• Download 17-40 mbit / upload 5-20 mbit

Minutpris til 
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Abonnement  
pr. md.

Forbrug op til 100 min.        79 kr.
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Forbrug op til 300 min.    149 kr.

Forbrug op til 1500 min. 249 kr.

0 kr.

Minutpris udover de 1500  
inkluderede minutter pr. md.

0,60 kr.

Opkaldsafgifter

0 kr.

sms og mms Inkluderede 
MB pr. md.

0 kr. 50 MB

Mobil Corporate Flex priser


