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                                                          Priser og vilkår Industriabonnement 

 

 

Priser 
 
 
 

Industriabonnement  
Oprettelse pr. abonnement 50,00 

Abonnement pr. måned 15,00 

Forbrug:  

Samtalepris indland pr. minut (hele døgnet) 3,60 

Videotelefoni pr. minut 1,60 

9,6 Data til Telenor mobil og Telenor fastnet pr. minut (kl. 7.00–00.00) 0,704 

9,6 Data til Telenor mobil og Telenor fastnet pr. minut (kl. 00.00–7.00) 0,20 

9,6 Data til andre DK mobilnet og TDC fastnet pr. minut (hele døgnet) 0,80 

9,6 Data og tale til/fra udlandet pr. minut (kl. 7.00–00.00) 1,56 

9,6 Data og tale til/fra udlandet pr. minut (kl. 00.00–7.00) 0,76 

Opkald eller opkaldsforsøg pr. stk. i Danmark 0,104 

Opkald eller opkaldsforsøg pr. stk. i udland 0,20 

SMS pr. stk. (alle net) 0,12 

GPRS/3G i Danmark pr. MB 5,00 

GPRS/3G i udlandet pr. MB **) 
 
Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. moms 
*) Takseres som et Telenor Erhvervsabonnement 
**) Se takster på www.telenor.dk 
Alle opkaldsscenarier, som ikke er defineret her, takseres, som om de er foretaget fra et Telenor erhvervsabonnement. Ovenstående priser gælder pr. 
SIM-kort. 

 
 

Rabatter 
 
 
Der ydes rabat på abonnement samt nationalt 9,6 Data, SMS og GPRS/3G forbrug. Der ydes rabat på 9,6 
datakald modtaget i udlandet samt GPRS/3G forbrug i udlandet. Der ydes IKKE rabat på talekald, viderestil-
lede 9,6 datakald, udenlandsk SMS forbrug eller udenlandsk 9,6 dataforbrug. Rabatten kan ikke kombineres 
med andre Telenor rabatter. 

 

Aftaleperiode 24 måneder 36 måneder 48 måneder 

Rabat 10% 20% 30% 
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                                                          Priser og vilkår Industriabonnement 

 

Vilkår 
 
 1 1Generelt 
Uanset længden på aftaleperioden er aftalen bindende i 12 måneder fra aftalens oprettelse. Er der 
tegnet en aftale med en binding på mere end 12 måneder, kan man opsige 10% af abonnemen-
terne én gang årligt. 
 
Aftalen er uopsigelig for begge parter i bindingsperioden. Herefter kan aftalen opsiges med et var-
sel på 60 dage. Det er imidlertid muligt at opsige aftalen, såfremt for meget udbetalt rabat tilba-
gebetales, og en bod på kr. 20,00 pr. abonnement betales for de måneder som bindingsperioden 
tilsiger.  
 
I aftaleperioden kan produktaftalen med tilhørende abonnementer overdrages til tredjemand, hvis 
tredjemand påtager sig samtlige forpligtelser i medfør af produktaftalen og underliggende abon-
nementer. Telenor skal dog godkende overdragelsen, herunder kreditgodkende tredjemand.  
 
Er et Telenor Industriabonnement oprettet med tale henholdsvis data som hovedprodukt, kan det 
IKKE efterfølgende konverteres til det modsatte. Er der behov for det, skal der en nyoprettelse til. 
 
GPRS forbrug registreres og afregnes pr. byte, uanset om forbruget sker nationalt eller internatio-
nalt.  
 
 
 


