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Mobildata Basis
– når du skal online af og til
Med Mobildata Basis betaler du et månedligt 
abonnement mod en fast lav MB pris. Du betaler 
altså kun for de datamængder, du sender og hen-
ter. At hente data er for eksempel, når du surfer på 
internettet eller modtager e-mails. At sende data 
er for eksempel, når du afsender en e-mail eller 
sender en fil over internettet.

Mobildata Plus
– til det større forbrug
Skal du ofte online fra din bærbare pc eller PDA, 
når du er ude af huset, er Mobildata Plus en fordel. 
Her betaler du ikke noget månedligt abonnement, 
til gengæld har du en fast MB pakke inkluderet på 
henholdsvis 50 MB, 500 MB og 1 GB. Når pakken er 
opbrugt, kan du surfe til en lav MB pris. Du kan 
vælge den Mobildata Plus pakke, som bedst mat-
cher dit reelle forbrugsbehov. 

Mobildata Virksomhed
- samlet afregning for alle brugere
Abonnementet kan sammenlignes med Mobildata 
Plus, men med den forskel, at forbruget afregnes 
samlet på virksomhedsniveau i stedet for pr. bru-
ger. Der vælges en forbrugspakke for hele virk-
somheden, hvilket giver en administrativ fordel, 
fordi dit bogholderi sparer ressourcer med færre 

posteringer både i budgetlægning og regnskab. 
Din virksomhed kan vælge mellem pakker på hen-
holdsvis 5 GB, 10 GB, 20 GB, 50 GB eller 100 GB,  
så brugere med både højt og lavt forbrug kan få 
glæde af det mobile bredbånd.

Læs mere i ”Priser og Vilkår for Mobildata” på
www.telenor.dk/brochure

Alle Telenor kunder har automatisk adgang til 
3G/GPRS.

Mobildata kan oprettes både som hoved-
abonnement til dit pc-kort eller som tillæg til 
dit mobilabonnement.


