
 

 
Sensitivity: Internal 

 

Medarbejderaftale mellem 
Carlsberg og Telenor 

 

Priser og Vilkår 
 
 

Medarbejderaftale på telefoni 
 

Aftalenummer: 300.321 
 

Fastpris aftale på mobiltelefoni  

Fri taletid, fri sms og fri mms til danske numre i Danmark.  
Vælg det abonnement, som passer til dit behov for mobil data: 

2 GB data inkluderet/mdr., heraf 0 GB data i EU: 80,00 kr./mdr. (abonnement kan kun benyttes i DK) 
3 GB data inkluderet/mdr., heraf 3 GB data i EU: 85,00 kr./mdr. 
10 GB data inkluderet/mdr., heraf 10 GB data i EU: 110,00 kr./mdr. 

25 GB data inkluderet/mdr., heraf 15 GB data i EU: 125,00 kr./mdr. 

75 GB data inkluderet/mdr., heraf 24 GB data i EU: 160,00 kr./mdr. 
 
Du kan bestille et ekstra data simkort: 20,00 kr./mdr. til din iPad eller PC. 
Det ekstra simkort bruger data fra din datapakke/hovedabonnementet. 
 

EU Roaming 
Med i abonnementet er fri tale og sms i EU og ovenstående mængde data trafik. 
Dette gælder ikke 2 GB abonnementet. 

Mobilt Bredbånd (ekstra abonnement) 
Mobilt Bredbånd hovedabonnement til brug i Dongle/PC/iPad, inkl. 50 GB dataforbrug: 149,25 kr./mdr. 

USA/Canada pakke.  
Fri tale til/fra USA/Canada – 30% rabat. Nettopris 288 kr./md 

 5GB data i USA/Canada – 30% rabat. Nettopris 262 kr./md 
 

Ydermere ydes der 55% rabat på opkald fra Danmark til udlandet samt på opkald modtaget i udlandet. Rabatten beregnes på gældende listepris, 
der kan ses på www.telenor.dk. Priserne gælder opkald/sms/mms fra Danmark. Special takserede numre er ikke omfattet. Alle priser er inkl. moms. 

 
Aftalenummer: 300.321 

 

Priser på fastnettelefoni 
Alle priser er oplyst i DKK, inkl. moms 

Listepris Carlsberg Pris 

Minutpris, til DK fastnet 0,12 kr. 0,08 kr. 
Minutpris, til Telenor DK mobil 1,25 kr. 0,97 kr. 
Minutpris, til andre DK mobil 1,25 kr. 0,97 kr. 
Fastnet, abonnement pr. måned 134,00 kr. 107,20 kr. 
ISDN2 Basis, abonnement pr. måned 169,00 kr. 119,20 kr. 
ISDN2 Erhverv, abonnement pr. måned 219,00 kr. 159,20 kr. 

 

Ovenstående minutpriser er gældende hele døgnet. Der skelnes ikke længere mellem dag/aften tid. 
Opkaldsafgift 25 øre. Ydermere ydes der 55% rabat på opkald fra Danmark til udlandet. Rabatten beregnes på gældende listepris, der kan ses på 
www.telenor.dk. Alle priser er inkl. moms. 

 
Hvem kan benytte medarbejderaftalen 
Aftalen kan benyttes af ansatte i Carlsberg inklusive familiemedlemmer, der bor på den ansattes adresse. 

 
Betaling/fakturering 
Alle abonnementer skal tilmeldes Betalingsservice. Betalingsgebyr opkræves. 

 
Ønskes abonnementet ud af firmaaftalen 
Abonnementet kan overdrages til et Telenor Privat produkt og opsiges med 6 mdr. varsel. 
Hvis abonnementet er mere end 6 måneder gammelt, kan det opsiges med 30 dages varsel. 

 
Ved ansættelses ophør 
Carlsberg overfører abonnementet fra medarbejderaftalen til Telenor privatabonnement. Medarbejdere, der er medlem af 
Funktionærforeningen efter fratræden, kan fortsat være med i medarbejderaftalen. 

 
GDPR 
Aftalen er betinget af, at reglerne for GDPR er overholdt. 
 
Kontakt 
Alle bestillinger, ændringer og henvendelser i øvrigt rettes til Carlsbergs dedikerede kundeservice hos Telenor.  
E-mail: Carlsberg@telenor.dk Telefon: 7212 6767. 
 
 
Version 26-02-2020 - gældende pr. marts 2020, efter rabat er implementeret af Telenor 


