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Leverandør: Telenor A/S 

 

Aftalens varighed: 2014-2016 (2017) 

 

Brug af aftalen kræver tilmelding   

 

Herefter frivillig brug af aftalen 



Statens Indkøb  Telefoniaftalen  
Moderniseringsstyrelsen 

Finansministeriet 

 

Aftalens opbygning: 

Kunden vælger frit fra Telenors  

varekatalog (sortimentsmodellen). 

 

Telenor har pligt til løbende at holde 

sortimentet opdateret.  

 

Telenor kan kun udskifte et produkt, hvis 

Telenor er ophørt med at markedsføre 

produktet.  

  



Statens Indkøb  Telefoniaftalen  
Moderniseringsstyrelsen 

Finansministeriet 

 

Aftalens sortiment:  

 

Ydelser:  Produkter: 

 fastnet-telefoni  mobiltelefoner 

  mobil-telefoni  mobile modemmer 

 mobilt bredbånd   mobilt tilbehør 

 service 



Statens Indkøb  Telefoniaftalen  
Moderniseringsstyrelsen 

Finansministeriet 

 

Sådan køber du ind på aftalen: 

 

Telefoner, abonnementer og tilbehør 

bestilles via Telenors Indkøbsportal. 

 

Brugernavn og adgangskode hos  

Telenor Kundeservice på tlf.: 7212 8500 

eller på e-mail til SKAS@telenor.dk 
 



Mobil-telefoni 

6 
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Flatrate mobil 

 

 
• Fri tale 

• Fri SMS og MMS 

• 3 GB data 

 
 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 
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”Forbrugsafregnet” mobil 
 

Forbrugsafregnet abonnement til 

mobilabonnementer  
 
 

• Fri tale 

• Fri SMS og MMS 

• Dataforbrug 0,12 pr. MB 
 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 
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Data til mobil, tablet og bærbare 
. 

Datatillægsabonnementer 
Tilkøb til flatrate, forbrugsafregnet og mobilt bredbånd 

 

Ekstra 7 GB data:   

Ekstra 17 GB data:   

Ekstra 47 GB data:   

Ekstra 1000 GB data:   

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



Mobiltelefoni, abonnementer 

Abonnementstype Oprettelse 

Abonnement pr. 

kvartal 

(standard) 

Abonnement pr. 

kvartal (Standard 

plus / udvidet) 

Mobilabonnement 

flatrate 3GB – fri tale – SMS/MMS 

Forbrugsafregnet 

abonnement fri tale – 

SMS/MMS 

Mobilt bredbånd 

Flatrate 3GB 

(mobilt internet) 

Datadeling via 

ekstra simkort 

(hvis en medarbejder både har 

mobilt internet til computer og fx 

et ekstra SIM kort til en tablet.) 

Ekstra mobildata 

Prioritering i 

mobilnet 
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Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 
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Mobil-opkald fra Danmark til 

udlandet 

Zoner Kald til fastnet Kald til Mobil 

Norden 

Europa 1 

Europa 2 

Verden 1 

Verden 2 

USA / Canada 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 

Der er ingen opkaldsafgift 
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Mobil i udlandet 

Zoner 
Kald modtaget 

i udlandet  
– ingen opkaldsafgift 

Kald foretaget i 

udlandet til DK 
* ingen opkaldsafgift 

Pris for data 

i udlandet 
SMS udland  

Norden 

EU 

Øvrige Europa 

og Thailand 

Verden 1 

Verden 2 

USA / Canada 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



 

 

 

 

Mobiltelefoni – trafik, øvrige ydelser 

 
Taksten når en medarbejder bruger mere data end det, der som standard lægges på 

mobiltelefonerne og mobilt internet. 

 

 

 

 
Øvrige ydelser Takst pr. MB 

Mobildata forbrugsafregnet 

13 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



Tilvalgsprodukter mobil  

Abonnementstype Oprettelse 
Abonnement pr. 

kvartal (standard) 

Abonnement pr. 

kvartal (Standard 

plus / udvidet) 

F2M 

Statusplan 

Sikkerhedsløsning for 

mobildata opkobling (pr. 

løsning) 

Sikkerhedsløsning for 

mobildata opkobling (pr. 

nyoprettet 

mobilabonnement) 

Spærring mod bestemte 

numre samt data 

Masseudsendelse af SMS 
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Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



Tilvalgsprodukter mobil, fortsat 

Abonnementstype Oprettelse 
Abonnement pr. 

kvartal (standard) 

Abonnement pr. 

kvartal (Standard 

plus / udvidet) 

Device management pr. 

løsning 

Device management pr. 

abonnement 

10 nummerserie 

Rene mobileløsninger 

(Søgeplan Lille) 

Dækningsanlæg, kan 

bestilles, hvis der ikke er 

tilstrækkelig antennedækning i en 

bygning. 

inkl. 500 m2 

Yderligere indendørs 

dækning pr. 500 m2 

Mindre dækningsanlæg 

15 
Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



Fastnet-telefoni 

16 
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Fastnet abonnements- og 

oprettelsespriser 

Abonnementstype Oprettelse 
Abonnement pr. 

kvartal (standard) 

Abonnement pr. 

kvartal (Standard 

plus / udvidet) 

Direkte Linie / ISDN30 
(Forbrugsafregnet og Flatrate) 

SIP-Trunk (30 kanaler via 

radiokæde) 

(Forbrugsafregnet og Flatrate) 

Flex-ISDN (Inkl. 8 kanaler) 

(Forbrugsafregnet og Flatrate) 

Flex-ISDN pr. ekstra kanal 

(Forbrugsafregnet og Flatrate) 

PSTN (Forbrugsafregnet) 

ISDN2 Erhverv 
(Forbrugsafregnet) 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 
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Fastnetløsning – PSTN & ISDN2 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 

Der er ingen opkaldsafgift 

http://www.fm.dk/1024/default.asp
http://www.fm.dk/1024/default.asp
http://www.fm.dk/1024/default.asp
http://www.fm.dk/1024/default.asp
http://www.fm.dk/1024/default.asp
http://www.fm.dk/1024/default.asp
http://www.fm.dk/1024/default.asp
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Fastnet opkald fra Danmark til 

udlandet 

Zoner Opkald til fastnet Opkald til mobil 

Norden 

Europa 1 

Europa 2 

Verden 1 

Verden 2 

Verden 3 

USA / Canada 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 

Der er ingen opkaldsafgift.  
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Abonnements- og oprettelsespriser 

- Fastnet nummerserier 

Abonnementstype Oprettelse Abonnement pr. kvartal 

Nummerserie af 10 numre 

Nummerserie af 100 numre 

Nummerserie af 1.000 numre 

Nummerserie af 10.000 numre 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



Tilvalg fastnet 

Abonnementstype Oprettelse 

Abonnement 

pr. kvartal 

(standard) 

Abonnement 

pr. kvartal 

(Standard plus 

/ udvidet) 

Spærring mod numre 

Redundans på ISDN PR – 

samme termineringspunkt 

Redundans på ISDN PR – 

forskelligt termineringspunkt 

Deling af nummerserie på 

tværs af ISDN PR 

Kø i leverandørens netværk 

(Søgeplan Basis) 

Fleksibelt nummer 

Numre der anvendes til fastnet 

og mobil. F2M 
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Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



Telefoner og tilbehør 
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            Telefonerne på aftalen 
 

38 telefoner :  

 Apple   Samsung 

 HTC   Ericsson 

 Huawei  Nokia 

 LG 

 

Styresystemerne: 

Google Android 

Apple iOS 

MS Windows Phone 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 
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Rabat på telefoner 

Kategori Kontant rabat pr. telefon 

Google android smartphone 

MS Windows smartphone  

iOS kompatible mobiltelefoner 

”klassiske” mobiltelefoner (featurephones) 

Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 

Rabatten er gældende for alle telefoner i ovennævnte kategorier, 
som sælges til Telenors standard listepriser via Telenor VIP portal 



Mobilt bredbånd og tilbehør 

 
Produkt  Pris pr. stk.  

Mobilt bredbånd modem – ZTE MF821D DGL LTE – (USB-stikket til 

mobilt internet) 

Mobilt bredbånd modem – ZTE MF93D – (modem til mobilt internet, 

hvor 5 computere kan logge på systemet) 

Standard headset – Plantronics M55 Bluetooth 

Avanceret headset – Plantronics MARQUE2 M165 
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Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 

Rabat    

Mobilt tilbehør 

Mobilt bredbånd modem  



Serviceteknikere 

Ydelse  Timepris  

Tekniker 

Systemtekniker 

Systemkonsulent 

Projektleder 
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Alle priser er i dkr. ex. moms og afrundet til 2 decimaler 



 

 

Besparelser på VIA University 

College 
 

Årlige udgifter til mobilabonnementer, data m.m. i: 

 

2013: 1,4 mio. kr.  (ca. 1.500 abonnementer) 

 

2014: 0,7 mio. kr. (ca. 1.800 abonnementer) 
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