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Priser 
 
Indhold og forudsætninger  
Følgende standardpriser er gældende for Telenor mobilabonnementer ”Erhverv”, som fremgår af tabellen nedenfor. 
Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Produkterne er ophørt og kan ikke længere købes. 
Alt inkluderet forbrug er nationalt forbrug (forbrug af data i Danmark samt tale, SMS og MMS foretaget i Danmark til 
danske numre). Alt inkluderet forbrug er pr. måned.  
Bemærk at binding er overført fra tidligere abonnement ved skiftet til et af nedenstående mobilabonnementer. 
 

Abonnement 
(Erhvervsprodukter
ne kan ikke tilkøbes 

grundet udløb) 

Binding 
Pris pr. 

måned i DKK 
Inkluderet 

tale 

Pris for tale 
udover 

inkluderet 
tale i DKK 

SMS/MMS i 
DKK 

Fri Møde-
Telefon 

Data 
inkluderet 

Erhverv  
0 timer 0 GB 

Ingen 0,00 0 

Pris pr. min: 
0,48,  

Opkaldsafgift: 
0,28 

0,20 
pr.styk/SMS, 

2,00 
pr.styk/MMS 

 

8,00 kr. pr. 
MB (max 

20,00 kr. pr. 
dag) 

Erhverv  
0 timer 0 GB Fri 

SMS 
Ingen 29,00 0 0,60 Ubegrænset  

1,00 kr. pr. 
MB (max 

11,60 kr. pr. 
dag) 

Erhverv  
0 timer 3 GB 

12 mdr. 79,00 0 0,60 Ubegrænset  3 GB 

Erhverv  
12 timer 2 GB 

Kampagne 
12 mdr. 120,00 12 timer 0,60 Ubegrænset  2 GB 

Erhverv  
12 timer 3 GB 

12 mdr. 148,00 12 timer 0,60 Ubegrænset  3 GB 

Erhverv  
20 timer 20 GB 

Kampagne 
12 mdr. 200,00 20 timer 0,60 Ubegrænset  20 GB 

Erhverv Fri tale  
1 GB 

12 mdr. 149,00 Ubegrænset 
 

Ubegrænset  1 GB 

Erhverv Fri Tale  
8 GB 

12 mdr. 229,00 Ubegrænset  Ubegrænset Ubegrænset 8 GB 

Erhverv Fri Tale  
20 GB 

12 mdr. 229,00 Ubegrænset  Ubegrænset  20 GB 

Erhverv Fri Tale  
25 GB 

12 mdr. 329,00 Ubegrænset  Ubegrænset  25 GB 

 
 

 
 
 
 
 

Inkluderede services     

Banke på/Gruppekald Tryg Surf EU Telefonsvarer 

Omstilling Saldo-SMS Gratis installation af SMS fra Outlook 

Surfkontrol Udland Ubetinget viderestilling   
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Vilkår 
 
Nye funktionaliteter der tilknyttes Fri+ Business abonnementer efter den 1. juni 2014 er ikke automatisk gældende 
for mobilabonnementer ”Erhverv”. Nye funktionaliteter er kun gældende for mobilabonnementer, der fremgår af dette 
tillæg, såfremt det specifikt er angivet at den pågældende funktionalitet også er gældende for mobilabonnementer 
”Erhverv”. 
 
Mulighed for aftale: 
 

Forlængelse med 
tilskud til mobiltelefon 

Gentegning, tegne en 
ny rabataftale med 

tilskud til mobiltelefon 

Nyoprettelse af 
rabataftale med tilskud 

til mobiltelefon 

Konvertering til Business+ 
indenfor binding med tilskud 

til mobiltelefon 

Nej Nej Nej Ja 

 
 
WiFi-opkald 
WiFi-opkald er en tjeneste, som gør det muligt at foretage opkald via en mobiltelefon, forbundet til et WiFi-netværk 
med forbindelse til internettet. Muligheden for at foretage WiFi-opkald er inkluderet i alle Telenors mobil-
abonnementer. 
WiFi-opkald takseres på samme måde som et opkald foretaget via mobilnettet. 
WiFi-opkald kræver en mobiltelefon, som understøtter WiFi-opkald. WiFi-opkald skal aktiveres på den enkelte 
mobiltelefon. 
WiFi-opkald virker kun på WiFi-netværk i Danmark. 
Være opmærksom på, at kvaliteten af et WiFi-opkald er afhængigt af kvaliteten af det WiFi-netværk, som 
mobiltelefonen er forbundet til. Er WiFi-signalet f.eks. svagt eller er der andre brugere på WiFi-netværket, kan det gå 
ud over kvaliteten af WiFi-opkaldet.  
Hvis du starter et WiFi-opkald mens du er forbundet til et WiFi-netværk, men i løbet af samtalen bevæger dig uden 
for rækkevidde af WiFi-netværket, vil du kunne fortsætte dit opkald på 4G netværket, såfremt der er 4G dækning, og 
såfremt din mobiltelefon understøtter 4G-tale (VoLTE). Er der ikke 4G dækning vil dit opkald blive afbrudt, og du vil 
være nødsaget til at ringe op igen. 
Telenor forbeholder sig retten til, til enhver tid, at begrænse muligheden for at foretage WiFi-opkald. 
 
 

Du kan læse mere om priser og vilkår for mobilabonnementet FRI+ Business samt priser og vilkår for Mobile Tillægs-
produkter og Services på www.telenor.dk/brochurer. 
 
Ved yderligere spørgsmål kan Telenor Kundeservice kontaktes på 72 120 000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telenor A/S   

Skelagervej 9  

9000 Aalborg Tlf.: 72 120 000 

CVR 19433692 www.telenor.dk 

 

 

http://www.telenor.dk/brochurer

