PRISOVERSIGT

Gældende fra 1. september 2017. Alle priser er ekskl. moms.

ABONNEMENT TIL DK

Ydelse

Pris

Minutpris udover talepakke

0,70 kr.

SMS

0,25 kr.

MMS

1,50 kr.

SMS til udenlansk nummer

2,50 kr.

MMS til udenlandsk nummer

1,50 kr.

Opkald til udland

Varierer (se priser på kundelogin)

Opkald fra udland

Varierer (se priser på kundelogin)

Nyt SIM-kort

80,00 kr.

Med DK15 er der 15 timers tale inkluderet. Tale udover 15 timer koster 0,70 kr. pr.
min. Fri intern tale gælder op til 20 timers tale for alle telefoner, som er tilknyttet
samme Flexfone-løsning. DK15 kan ikke anvendes i udlandet. Man kan dog ringe
fra Danmark til udlandet efter gældende takster for udlandstelefoni.

*

Det er ikke muligt at tilkøbe en datapakke til DK15.
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ABONNEMENT TIL EU

Ydelse

Pris

Minutpris udover talepakke

0,70 kr.

Pr. SMS efter fair use

0,25 kr.

Pr. MMS efter fair use

1,50 kr.

SMS til udenlansk nummer

2,50 kr.

MMS til udenlandsk nummer

1,50 kr.

Opkald til udland

Inkluderet

Opkald fra udland

Inkluderet

Nyt SIM-kort

80,00 kr.

Opkald fra Danmark til EU er inkluderet i EU Fri. Med EU Fri er der en fair use
grænse på 75 timer ved tale. Tale udover 75 timer koster 0,70 kr. pr. min. Fri
intern tale gælder op til 20 timers tale for alle telefoner, som er tilknyttet samme
Flexfone-løsning. Fri SMS/MMS er med en fair use grænse på 3000 stk. Pris derefter
er 0,25 kr. pr. SMS og 1,50 kr. pr. MMS. Bemærk, at Fri SMS/MMS ikke gælder ved
afsendelse fra DK til EU. Der er en fair use grænse ved brug af data i EU.

50 GB

Det er muligt at opgradere til en datapakke på 50 GB for 100 kr. pr. måned.

+100,pr. måned
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FORBRUGSAFREGNET

Ydelse

Pris

Minutpris

0,60 kr.

Opkaldsafgift

0,20 kr.

SMS

0,25 kr.

MMS

1,50 kr.

SMS til udlandsk nummer

2,50 kr.

MMS til udlandsk nummer

1,50 kr.

Tilkøb Fri SMS/MMS

20,00 kr. pr. md.

Opkald til udland

Varierer (Se priser på kundelogin)

Opkald fra udland

Varierer (Se priser på kundelogin)

Nyt SIM-kort
Inaktivt mobilnummer**
Uden datapakke (Afregnes pr. 10 KB.)

80,00 kr.
10,00 kr. pr. måned
1,00 kr. pr. MB

*
*Priser gælder ved forbrug i både Danmark og EU. Fri intern tale gælder op til
20 timers tale for alle telefoner, som er tilknyttet samme Flexfone-løsning. Der er
en fair use grænse ved intern tale på 20 timer. Forbrug udover 20 timer takseres
normalt.
(W PRELOQXPPHU GHȴQHUHV VRP LQDNWLYW KYLV GHU LNNH KDU Y¨UHW IRUEUXJ
DI XGJ§HQGH WDOH 606006 HOOHU GDWD L RYHU HQ P§QHG RJ KYLV GHU LNNH HU HW
abonnement eller en datapakke tilknyttet nummeret.
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DATAPAKKER

Nedenstående datapakker kan kun tilkøbes Forbrug. Alle pakkerne kan bruges i både DK og EU .

*

Alle pakker er med 4G+ (op til 300/100 Mbit/s)

Der kan være en fair use grænse ved dataforbrug i EU. Rammer man en fair use grænse, vil man
automatisk modtage en SMS med informationer om det videre forløb.
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FLEXFONE VoIP

PBX-LICENSER
Medarbejdere

Pris pr. medarbejder*

1-10 stk.

120,- /md

11-20 stk.

110,- /md

21-30 stk.

100,- /md

31-40 stk.

90,- /md

41-50 stk.

80,- /md

51-60 stk.

70,- /md

61-70 stk.

60,- /md

+ 70 stk.

5,- /md

**

*Fri intern tale gælder kun til andre telefoner, som er tilknyttet den samme
Flexfone-løsning. Der er en fair use grænse på 20 timer pr. bruger. Forbrug
udover 20 timer takseres normalt.

3ULVHQSUPHGDUEHMGHUJLYHUDGJDQJWLODOIXQNWLRQDOLWHWKHUXQGHU0\IRQHGNRJ
0\IRQHDSSvHQWLOE§GH$QGURLGRJL3KRQH$OOHSULVHUHUH[PRPV
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SEND OS DINE REGNINGER

Er du i tvivl, om din teleudbyder opkræver
IRUPHJHWIRUGLQWHOHOºVQLQJ"6§ODGRVȴQGH
svaret. Send os dine seneste regninger, og vi
EHUHJQHUKYRUPHJHWGXNDQVSDUHYHGDWVNLIWH
til Flexfone.
Kontakt os allerede i dag, og lad os sammen
ȴQGHHWJRGWWLOEXGWLOGLJ

HAR DU SPØRGSMÅL?
Nygreen IT ApS
Niels Juelsvej 14
9850 Hirtshals
69 10 69 16
www.erhvervstelefoni.eu

