BASIS MINI
BASIS MINI

99,- /MD
6 TIMERS TALE
UBEGRÆNSET SMS/MMS
3 GB DATA

Øvrige priser
•Oprettelse: 100 kr.
•Opkaldsafgift: 0 kr.
•Minuttakseret
•Minutpris, tale udover inkl. Min: 75 øre
•Minutpris, videotelefoni 2 kr.
•Forventet surfhastighed på 4G parat mobil: 17-71 Mbit download og 5-43
Mbit upload (ved forbrug af data udover det inkluderede sænkes
hastigheden til 64/64 kbit)
Surf trygt i Norden eller EU
Med et mobilabonnement hos Telenor er du automatisk beskyttet af et
surfloftpå 20 MB i Norden eller EU for kun 29,- pr. dag.

Priserne er gældende fra d. 08.04.2015.

Mindsteprisen er 199 kr. pr. md. i 1 md. og er inkl. 6 timers tale, fri SMS/MMS
og 3 GB data. De 6 timers taletid beregnes pr. påbegyndt minut. Det er derfor
ikke sikkert, at du kan opnå de fulde 6 timer. Priser udover inkluderet tale
forbrug: 75 øre/minut til øvrige numre (minuttakseret, 0 kr. i opkaldsafgift).
Mindste prisen forudsætter betaling med Dankort. Telenor Privat vilkår v26 er
gældende og kan findes på www.telenor.dk.

BASIS SUPER
BASIS SUPER

139,- /MD
12 TIMERS TALE
UBEGRÆNSET SMS/MMS
6 GB DATA

Øvrige priser
•Oprettelse: 100 kr.
•Opkaldsafgift: 0 kr.
•Minuttakseret
•Minutpris, tale udover inkl. Min: 75 øre
•Minutpris, videotelefoni 2 kr.
•Forventet surfhastighed på 4G parat mobil: 17-71 Mbit download og 5-43
Mbit upload (ved forbrug af data udover det inkluderede sænkes
hastigheden til 64/64 kbit)
Surf trygt i Norden eller EU
Med et mobilabonnement hos Telenor er du automatisk beskyttet af et
surfloftpå 20 MB i Norden eller EU for kun 29,- pr. dag.

Priserne er gældende fra d. 08.04.2015.

Mindsteprisen er 239 kr. pr. md. i 1 md. og er inkl. 12 timers tale, fri SMS/MMS
og 6 GB data. De 12 timers taletid beregnes pr. påbegyndt minut. Det er
derfor ikke sikkert, at du kan opnå de fulde 12 timer Priser udover inkluderet
tale forbrug: 75 øre/minut til øvrige numre (minuttakseret, 0 kr. i
opkaldsafgift). Mindste prisen forudsætter betaling med Dankort. Telenor
Privat vilkår v26 er gældende og kan findes på www.telenor.dk.

