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Priser og vilkår for Selvhenter
Tale
Minutpriser
Minutpris i Danmark

Døgnet rundt til alle teleoperatører samt din telefonsvarer.

Minutpris i udlandet

Se gældende priser på telenor.dk.

Opkaldsafgift

Pris ved opnået forbindelse eller opkaldsforsøg uden opnået
forbindelse. (1)

49 øre

29 øre

1) Afgiften gælder for viderestilling af opkald til telefonsvarer, alle opkald og opkaldsforsøg, dog ikke til
frikaldsnumre (80-numre), Alarm 112, sms og data.

Sms
Pris
Til dansk nummer

25 sms er inkluderet i abonnementet hver måned. SMS prisen er
herefter:

20 øre

Sms-kvittering

Automatisk returbesked, der fortæller dig, at sms beskeden er
leveret til modtageren.

20 øre

Indholdstakserede sms

Afregnes særskilt til gældende takst.

Til udenlandsk nummer

4 kr.

Mms
Pris
Til dansk nummer
I udlandet

2,50 kr.
Afsendelse af mms fra udlandet
Ved afsendelse af mms fra udlandet er din pris sammensat af to
forskellige poster:
1. Den udenlandske pris for data forbrug ved afsendelse hos
udenlandsk operatør +
2. Den danske pris her hos Telenor for afsendelse af mms (kr.
3,50).
Modtagelse af mms i udlandet
Ved modtagelse af mms i udlandet takseres du for data forbrug
ved modtagelse hos den operatør, du benytter dig af i udlandet.
Priserne vil fremgå hver for sig på din forbrugsoversigt.
Datapriser i udlandet kan findes på telenor.dk

SMS Pakke
Pris
Oprettelse SMS Pakke

0 kr.

Sms til udenlandsk
nummer

SMS Pakke kan ikke anvendes.

Sms-kvittering

Automatisk returbesked, der fortæller dig, at sms beskeden er
leveret til modtageren. SMS Pakke kan ikke anvendes.

Indholdstakserede sms

Afregnes særskilt til gældende takst. SMS Pakke kan ikke
anvendes.

Abonnement pr. måned

Betales forud hver måned. Inkl. 5.000 sms pr. måned. (1)

4 kr.
20 øre

60 kr.

1) Pakken kan ikke anvendes til følgende: Indholdstakserede sms, mms, sms til specialnumre, sms
kvittering, sms til udenlandske mobilnumre og afsendelse af sms i udlandet. Sms udover de 5.000 fri sms
pr. måned koster 20 øre pr. sms, jf. prisliste.

Frit til fast
Pris
Oprettelse
Frit til Fast
Abonnement pr. måned

0 kr.
Betales forud hver måned. Betyder, at kunden betaler nul kr. pr.
minut for mobilkald til danske fastnetnumre. Dog maksimalt 48
timer pr. måned.

49 kr.

Telenor til Telenor
Pris
Oprettelse
Telenor til Telenor
Abonnement pr. måned

0 kr.
Betales forud hver måned. Betyder, at kunden betaler nul kr. pr.
minut for mobilkald til Telenor numre.

29 kr.

Maxpris Internet
Pris
Dataoverførsel pr. MB

10 kr.

Maksimal pris pr. dag ud over 5 MB

25 kr.

Surfer XXS
Pris
Oprettelse
Abonnement pr.
måned
Pris pr. MB

0 kr.
Der er ikke data inkluderet i abonnementet.

9 kr.
1 kr.

Surfer XS
Pris
Oprettelse
Abonnement pr.
måned

0 kr.
20 MB data pr. måned er inkluderet i abonnementet. (1)

Pris pr. MB udover
inkluderet forbrug
Maksimal pris pr. dag ud
over 20 MB

19 kr.
1 kr.

Den maksimale udgift pr. dag ved forbrug ud over den
inkluderede mængde data.

9 kr.

1) Ubrugt data kan ikke overføres til næste måned. Du kan maksimalt komme til at betale 9 kr. pr. dag.

Surfer S
Pris
Oprettelse
Abonnement pr.
måned

0 kr.
400 MB data pr. måned er inkluderet i abonnementet. (1)

Pris pr. MB udover
inkluderet forbrug
Maksimal pris pr. dag ud
over 400
MB

49 kr.
1 kr.

Den maksimale udgift pr. dag ved forbrug ud over den
inkluderede mængde data.

9 kr.

1) Ubrugt data kan ikke overføres til næste måned. Du kan maksimalt komme til at betale 9 kr. pr. dag.

Surfer M
Pris
Oprettelse
Abonnement
pr. måned

0 kr.
500 MB data pr. måned er inkluderet i abonnementet. (1)

Pris pr. MB udover
inkluderet forbrug
Maksimal pris pr. dag ud
over 500
MB

99 kr.
1 kr.

Den maksimale udgift pr. dag ved forbrug ud over den
inkluderede mængde data.

9 kr.

1) Ubrugt data kan ikke overføres til næste måned. Du kan maksimalt komme til at betale 9 kr. pr. dag.

Surfer L
Pris
Oprettelse
Abonnement pr.
måned

0 kr.
25 GB data pr. måned er inkluderet i abonnementet. (1)

1) Ubrugt data kan ikke overføres til næste måned.

149 kr.

Flere priser
Pris
Månedligt
minimumsforbrug

Har kunden et forbrug på mindre end 20 kr. om måneden, opkræves
kunden altid mindst 20 kr. Ved forbrug på over 20 kr. måneden vil
kunden ikke blive pålagt betaling af minimumsforbruget.

20 kr.

Opkald til 80-numre

Gratisnumre i Danmark.

Opkald til 90-numre

Du kan ringe til udvalgte 90-numre.

Automatisk Saldotjek

En sms med din saldo sendes automatisk til dig hver dag.

0 kr.

Børnesikring - tilmelding

Spærrer for bestilling af indholdstakserede tjenester via
sms/mms/mobilt internet.

0 kr.

Forbrugsmax,
indholdstjenester

Pålægger automatisk loft på indkøb af indholdstjenester.

0 kr.

0 kr.
(1)

1) Du kan ringe til følgende 90-numre: 90909090 (Mødetelefonen), 90901111 (Træfpunkt), 90565444
(Dansk Folkehjælp), 90565565 (Folkekirkens Nødhjælp), 90565600 (Folkekirkens Nødhjælp), 90565605
(SOS Børnebyerne), 90565656 (Dansk Røde Kors), 90565699 (UNICEF), 90565756 (Red Barnet),
90565900 (Dansk Flygtningehjælp), 90565950 (Dansk Flygtningehjælp) og 90565959 (Læger uden
grænser).

Generelt
Alle minutpriser for Selvhenter er gældende døgnet rundt og er inklusiv moms. Alle normalt takserede
indenlandske Telenor takster indeholder et opkaldsgebyr pr. påbegyndt minut. Vi tager forbehold for fejl
og mangler.
For øvrige vilkår for tale-produkter, og generelle vilkår for abonnementer hos Telenor henvises til ”Det
med Småt” (Version26) og www.telenor.dk.

