
Opkald når du befinder dig i udlandet 
I FRI+5 GB og FRI+10 GB er der inkluderet fri tale i Norden (Norge, 
Sverige, Finland, Island). Med disse abonnementer kan du gratis 
modtage opkald i Norden samt gratis ringe fra Norden til numre i 
Danmark og i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island). Andre 
former for udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende 
udlandspriser. 
I FRI+30 GB er der inkluderet fri tale i Norden og EU. Med dette 
abonnement kan du gratis modtage opkald i Norden og EU samt 
gratis ringe fra Norden og EU til numre i Danmark, Norden og EU. 
Andre former udlandsopkald takseres efter de til enhver tid 
gældende udlandspriser. Se info om inkluderede lande i hhv. 
Norden og EU på telenor.dk. 

SMS- og MMS-beskeder når du befinder dig i udlandet 
I alle Telenor abonnementer er der inkluderet modtagelse af SMS 
beskeder i udlandet. 
I alle FRI+ abonnementer er afsendelse af SMS beskeder fra 
Norden til alle danske og udenlandske numre inkluderet. 

I FRI+30 GB er der endvidere inkluderet fri afsendelse af SMS 
beskeder fra EU til alle danske og udenlandske numre. MMS er ikke 
inkluderet i nogle af FRI+ abonnementerne og takseres via 
dataforbrug efter de til enhver tid gældende udlandspriser. 
SMS-kvitteringer modtaget i udlandet takseres til dansk takst. Se 
info om inkluderede lande i hhv. Norden og EU på telenor.dk.

Endvidere gælder:
  Brug af disse services er beregnet til periodevis brug i udlandet 
– f.eks. ved ferieophold. Såfremt Telenor ser, at der i en periode 
på mere end 30 sammenhængende dage primært er forbrug i 
udlandet eller at der ses et unormalt højt forbrug, sammenlignet 
med lignende kunders forbrug, forbeholder Telenor sig retten til 
at spærre for brug i udlandet. 

  Opkald til special- og overtakserede numre i udlandet er ikke 
inkluderet og takseres efter de til enhver tid gældende 
udlandspriser.
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Tillægsvilkår for FRI+ abonnementer

Særlige vilkår for Fri tale og SMS i Norden og EU

Læs mere om abonnementerne under afsnittet Dit abonnement i detaljer og Produktspecifikke vilkår for mobil i ”Det med Småt” v26.
*Forudsætter tilmelding til betaling via dankort. 
**Har du opbrugt dine inkluderede data, kan du tilkøbe ekstra data. For yderligere information, se afsnittet ”Tilkøb af ekstra data” i ”Det med Småt” v26. 
***Adgang til 100 GB One Drive ophører ved opsigelse af abonnement.
****Inkluderer ikke opkald til special- og overtakserede numre, se endvidere afsnittet ”Særlige vilkår for Fri tale og SMS i Norden og EU” ovenfor.

FRI+30 GB

299,-/MD
*Min. pris 1 md. 399,-

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 10 GB i DK**. 
Herefter 64/64 Kbit. 

Fri tale og SMS i Norden.****

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 5 GB i DK**. 
Herefter 64/64 Kbit.

Fri tale og SMS i Norden.****

FRI+10 GB

199,-/MD
*Min. pris 1 md. 299,-

FRI+5 GB

179,-/MD
*Min. pris 1 md. 279,-

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 30 GB i DK**.  
Herefter 64/64 Kbit. 

Fri tale og SMS i Norden og EU.****

Tale: Ubegrænset i DK, minuttakseret
SMS/MMS: Inkluderet i DK

Tryg surf i Norden og EU: 40 MB til maks. 29 kr./dag
Opkaldsafgift: 0 øre
Oprettelse: 100 kr.

Binding: 0 mdr. uden køb af mobil – 6 mdr. ved samtidig køb af mobil
Adgang til 100 GB One Drive***
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2. ABONNEMENT

129,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 774,-

***

3. ABONNEMENT +

79,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 474,-

***

2. ABONNEMENT

149,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 894,-

***

3. ABONNEMENT +

99,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 594,-

***

3. ABONNEMENT +

199,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 1.194,-

***

1. ABONNEMENT

179,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 1.174,-

***

1. ABONNEMENT

199,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 1.294,-

***

30GB10GB5GB

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 5 GB i DK**.  
Herefter 64/64 Kbit.

Fri tale og SMS i Norden.****

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 10 GB i DK**.  
Herefter 64/64 Kbit.

Fri tale og SMS i Norden.****

Surf (fra 17-71/5-43 Mbit) indtil 30 GB i DK**.  
Herefter 64/64 Kbit.

Fri tale og SMS i Norden og EU.****

Tale: Ubegrænset i DK, minuttakseret
SMS/MMS: Inkluderet i DK

Tryg surf i Norden og EU: 40 MB til 29 maks. kr./dag
Opkaldsafgift: 0 øre

Oprettelse for 1. abonnement: 100 kr.
Binding: 6 mdr.

Adgang til Office 365 Home ved 2 eller flere abonnementer***
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Tillægsvilkår for FRI+ Familie abonnementer

Læs mere om abonnementerne under afsnittet Dit abonnement i detaljer og Produktspecifikke vilkår for i ”Det med Småt” v26.
* Forudsætter tilmelding til betaling via dankort. 
** Har du opbrugt dine inkluderede data, kan du tilkøbe ekstra data. For yderligere information, se afsnittet ”Tilkøb af ekstra data” i ”Det med Småt” v26. 
*** Adgang til Office 365 Home forudsætter, at du har mindst to aktive familieabonnementer. Ændrer eller opsiger du abonnementerne, ophører adgangen 

til Office 365 Home. Læs mere om vilkårene for Office 365 Home under vilkår for Familieabonnementer i ”Det med Småt” v26.
**** Inkluderer ikke opkald til special- og overtakserede numre, se endvidere afsnittet ”Særlige vilkår for Fri tale og SMS i Norden og EU” ovenfor.

Opkald når du befinder dig i udlandet 
I FRI+ Familie 5 GB og FRI+ Familie 10 GB er der inkluderet fri tale i 
Norden (Norge, Sverige, Finland, Island). Med disse abonnementer 
kan du gratis modtage opkald i Norden samt gratis ringe fra Norden 
til numre i Danmark og i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island). 
Andre former for udlandsopkald takseres efter de til enhver tid 
gældende udlandspriser. 
I FRI+ Familie 30 GB er der inkluderet fri tale i Norden og EU. Med 
dette abonnement kan du gratis modtage opkald i Norden og EU 
samt gratis ringe fra Norden og EU til numre i Danmark, Norden og 
EU. Andre former udlandsopkald takseres efter de til enhver tid 
gældende udlandspriser. Se info om inkluderede lande i hhv. 
Norden og EU på telenor.dk. 

SMS- og MMS-beskeder når du befinder dig i udlandet 
I alle Telenor abonnementer er der inkluderet modtagelse af SMS 
beskeder i udlandet. 
I alle FRI+ Familie abonnementer er afsendelse af SMS beskeder fra 
Norden til alle danske og udenlandske numre inkluderet. I 

FRI+ Familie 30 GB er der endvidere inkluderet fri afsendelse af 
SMS beskeder fra EU til alle danske og udenlandske numre. MMS er 
ikke inkluderet i nogen af FRI+ Familie abonnementerne og 
takseres via dataforbrug efter de til enhver tid gældende 
udlandspriser. SMS-kvitteringer modtaget i udlandet takseres til 
dansk takst. Se info om inkluderede lande i hhv. Norden og EU på 
telenor.dk.

Endvidere gælder:
  Brug af disse services er beregnet til periodevis brug i udlandet 
– f.eks. ved ferieophold. Såfremt Telenor ser, at der i en periode 
på mere end 30 sammenhængende dage primært er forbrug i 
udlandet eller at der ses et unormalt højt forbrug, sammenlignet 
med lignende kunders forbrug, forbeholder Telenor sig retten til 
at spærre for brug i udlandet. 

  Opkald til special- og overtakserede numre i udlandet er ikke 
inkluderet og takseres efter de til enhver tid gældende 
udlandspriser.

Særlige vilkår for Fri tale og SMS i Norden og EU 

2. ABONNEMENT

249,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 1.494,-

***

1. ABONNEMENT

299,-/MD
*Min. pris 6 mdr. 1.894,-

***
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