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MOBILPAKKER

Fri tale fra mobilen og 
IP-telefoner

Fri SMS/MMS

34 GB data i EU

pr. mobil pr. måned

250,-

3 SIM-kort til 
datadeling inkluderet

TDC’s netværk

VoLTE + WiFi-opkald

Gælder i hele

EU

Mobil og IP-telefoner

Fri tale
100 GB

Fri tale fra mobilen og 
IP-telefoner

Fri SMS/MMS

27 GB data i EU

pr. mobil pr. måned

200,-

2 SIM-kort til
datadeling inkluderet

TDC’s netværk

VoLTE + WiFi-opkald

Gælder i hele

EU

Mobil og IP-telefoner

Fri tale
50 GB

20,5 GB data i EU

Fri tale fra mobilen

Fri SMS/MMS

pr. mobil pr. måned

150,-

1 SIM-kort til 
datadeling inkluderet

TDC’s netværk

VoLTE + WiFi-opkald

Gælder i hele

EU

Mobil

Fri tale
50 GB

5 GB data i EU

Fri tale fra mobilen

Fri SMS/MMS

pr. mobil pr. måned

100,-

TDC’s netværk

VoLTE + WiFi-opkald

Gælder i hele

EU

Mobil

Fri tale
5 GB

pr. mobil pr. måned

50,-

300 MB data i EU

3 timers tale fra mobilen

300 SMS/MMS

TDC’s netværk

VoLTE + WiFi-opkald

Gælder i hele

EU

Mobil

3 timer
300 MB

Fri tale på IP-telefoner omfatter opkald fra Microsoft 
Teams, bordtelefoner og softphones.
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TILKØB TIL MOBILPAKKER

Vi har valgt TDC NET, der i en international test er kåret til verdens bedste 
mobilnet, som vores netværksleverandør. Vi ønsker at give vores kunder den 
bedste oplevelse, uanset hvor i Danmark de befinder sig, og vi kan garantere 
vores kunder en netværksdækning på 99,5 % fra Skagen til Gedser.

TDC NET optimerer løbende deres netværk med den nyeste teknologi og har 
fornyligt opgraderet mobilnettet med landsdækkende 5G.

Med datapakken ‘Data uden for EU’ bestemmer du selv, hvornår du vil tilkøbe 
data. Du får en fleksibel løsning uden faste månedlige omkostninger, hvor du 
kun betaler, hvis du skal bruge data i et af de 11 lande, der er listet nedenfor.

Du skal ikke foretage dig noget, før du ankommer til din destination. Når du 
lander, vil du automatisk modtage en SMS, hvor du bliver tilbudt at købe 
datapakken. Besvarer du SMS’en med et JA, vil du straks herefter kunne 
roame.

Datapakken indeholder 5 GB for 200 kr. og har en løbetid på 31 dage.
Får du brug for mere data, kan du toppe op med yderligere 5 GB, og 
løbetiden på 31 dage starter på ny.

Pakken kan tilkøbes til alle vores mobilpakker og til mobilt bredbånd.

Du kan iøvrigt også ringe fra ovenstående lande til resten af verden for 1,50 
kr. pr. minut med et mobilabonnement fra Flexfone. Du kan også sende en 
SMS for 1,50 kr. pr. stk. fra disse lande.

DATA UDEN FOR EU

13!37

Automatisk profilskifte

Profile
r

5G

2

Mobil

pr. mobil pr. måned

30,-

TDC’s netværk er blevet kåret til 
Danmarks bedste netværk

Tilkøb 5G på TDC’s netværk

5G
Adgang til 5G-netværket

Mobil

pr. mobil pr. 5 GB

200,-

Tilkøb først data, når du har brug for det. 

Køb, når du lander

Data uden for EU
Fleksibilitet på farten

Australien

Canada

Kina

Hong Kong

Japan

Malaysia

Singapore

New Zealand

Thailand

Tyrkiet

USA

Mobil

pr. mobil pr. 100 GB
(til brug den indeværende måned)

200,-

Tilkøb, hvis du løber tør for data, før 
måneden er slut

Kun muligt med pakken ‘Fri tale 100 GB’

Ekstra data

100 GB



MOBIL FORBRUG
Alle pakkerne kan bruges i både DK og EU.

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.  

Muligt tilkøb på alle pakker: Data uden for EU for 200,- pr. mobil pr. 5 GB

Muligt tilkøb på alle pakker: Adgang til 5G-netværket for 30,- pr. måned pr. abonnement

MOBILT BREDBÅND
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Tilkøb en af vores mobilt bredbånd-pakker

Data

Opkaldsafgift

Minutpris

0,20

0,60

Pr. SMS

0,25

pr. mobil pr. måned

0,-

TDC’s netværk

VoLTE + WiFi-opkald

Mobil

Forbrug

Data

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

pr. måned

50,-

Hastighed

4G+

DK’s bedste netværk

TDC

1 GB
1 GB i EU

pr. måned

100,-

Hastighed

4G+

DK’s bedste netværk

TDC

10 GB
10 GB i EU

pr. måned

200,-

Hastighed

4G+

DK’s bedste netværk

TDC

27 GB i EU

50 GB

pr. måned

300,-

Hastighed

4G+

DK’s bedste netværk

TDC

41 GB i EU

250 GB

pr. måned

400,-

Hastighed

4G+

DK’s bedste netværk

TDC

54 GB i EU

1000 GB



IP- OG FASTNETTELEFONER

Softphone

Inkluderet

pr. bruger pr. måned

0,-

Binding

Ingen

Minutpris til fastnet i DK
0,08

Minutpris til mobil i DK
0,60

Minutpris til kolleger
0,00*

Opkaldsafgift
0,20

IP-telefoner

Forbrug
Softphone

Inkluderet

pr. bruger pr. måned

150,-

Binding

Ingen

Gælder til hele

EU

Minutpris til fastnet i DK og EU
0,00**

IP-telefoner

Fri tale

Minutpris til mobil i DK og EU
0,00**

Minutpris til kolleger
0,00*

Opkaldsafgift
0,00

Få Fri tale 50 GB 
mobilpakke for 
kun 50,- ekstra

Opkald fra Danmark til EU er inkluderet i IP-telefoner Fri tale. 
Opkald uden for EU varierer - se priser på kundelogin.

Hvis funktionen 'Automatisk ring mig op' er aktiveret på en telefonkø, 
takseres der til alm. minuttakst, når kunden ringes op.

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

** Fair use grænse 75 timer pr. md. herudover normal minuttakst

BORDTELEFON
Med Fri tale på fastnettelefoni kan I 
ringe alt det I vil fra jeres bordtelefon, 
som er fuldt integreret med hele 
Flexfone-løsningen.

SOFTPHONE
Med Fri tale på IP-telefoni kan I ringe 
alt det I vil med Myfones softphone 
eller andre softphones. 

Automatisk profilskiftePå arbejdeAktiv profil:

Ring op

Salg0

Personer i kø:

Ingen personer i kø

23 22 1 0:08
KALD I DAG BESVAREDE KALD UBESVAREDE KALD GNS. VENTETID

0:04

0:05
GNS. VENTETID

Automatisk profilskiftePå arbejdeAktiv profil:

Flexfone A/S, Danmarksvej 26

8660 Skanderborg, Danmark 

+ 45 86 51 51 51

Indgående opkald

Myfone 

Kundeservice

AfvisAfvis Tag kaldTag kald

TEAMS
Med Fri tale på IP-telefoni kan I ringe 
alt det I vil med vores Microsoft 
Teams integration.
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Ydelser for Forbrug

Minutpris

Fri intern tale

Opkaldsafgift

SMS

MMS

SMS fra DK til udenlandsk EU-nummer

SMS fra DK til udenlandsk nummer udenfor EU

MMS til udenlandsk nummer

Opkald til/fra EU

Opkald uden for EU

Nyt SIM-kort

Inaktivt mobilnummer*

Uden datapakke (Afregnes pr. 10 KB.)

Pris

0,60 kr.

inkluderet

0,20 kr.

0,25 kr.

1,50 kr.

0,45 kr.

2,50 kr.

1,50 kr.

0,60 kr.

Varierer (Se priser på kundelogin)

80,00 kr.

10,00 kr. pr. måned

1,00 kr. pr. MB.

DETALJER MOBIL FORBRUG
Priser gælder ved forbrug i både Danmark og EU.

Fri intern tale gælder i Danmark og op til 20 timers tale for alle telefoner, som 
er tilknyttet samme Flexfone-løsning. Forbrug udover 20 timer takseres 
normalt.

VoLTE og WiFi-opkaldsfunktionalitet er inkluderet i mobilpakken. Vær dog 
opmærksom på: at din mobil skal understøtte VoLTE og WiFi-opkald og at 
opkaldene takseres i henhold til ovenstående priser. Du kan læse mere om 
hvilke telefoner, der understøtter VoLTE og WiFi-opkald på https://
faq.flexfone.dk

*Et mobilnummer defineres som inaktivt, hvis der ikke har været forbrug af 
udgående tale, SMS/MMS eller data i en måned, og hvis der ikke er et 
abonnement eller en datapakke tilknyttet nummeret.
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Ydelser for Mobilpakker

Minutpris udover mobilpakke

Fri intern tale

Opkaldsafgift

Pr. SMS efter fair use

Pr. MMS efter fair use

SMS fra DK til udenlandsk EU-nummer

SMS fra DK til udenlandsk nummer udenfor EU

MMS til udenlandsk nummer

Opkald til/fra EU

Opkald uden for EU

Nyt SIM-kort

Pris

0,60 kr.

inkluderet

0,20 kr.

0,25 kr.

1,50 kr.

0,45 kr.

2,50 kr.

1,50 kr.

0,60 kr.

Varierer (Se priser på kundelogin)

80,00 kr.

DETALJER MOBILPAKKER
Opkald fra Danmark til EU er inkluderet i Mobilpakker. Med Fri tale 
Mobilpakker 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 i Danmark og 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. 

Mobilpakken 3 timer 300 MB indeholder SMS/MMS på 300 stk. Pris derefter 
er 0,25 kr. pr. SMS og 1,50 kr. pr. MMS. Bemærk, at de 300 SMS/MMS ikke 
gælder ved afsendelse fra DK til EU.
Der er en fair use grænse ved brug af data i EU.

Det er ikke muligt at tilkøbe datadelingskort til pakkerne 3 timer 300 MB og 
Fri tale 5GB.

Flexfone forbeholder sig retten til at lukke for datadelingskort, der har været 
inaktive i 6 måneder. Kunden vil blive notificeret herom inden kortet lukkes.

VoLTE og WiFi-opkaldsfunktionalitet er inkluderet i mobilpakken. Vær dog 
opmærksom på: at din mobil skal understøtte VoLTE og WiFi-opkald og at 
opkaldene takseres i henhold til ovenstående priser. Du kan læse mere om 
hvilke telefoner, der understøtter VoLTE og WiFi-opkald på https://
faq.flexfone.dk.
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www.flexfone.dk

Er du i tvivl, om din teleudbyder opkræver for 
meget for din teleløsning?

Så lad os finde svaret. Send os dine seneste 
regninger, og vi beregner, hvor meget du kan 

spare ved at skifte til Flexfone. 

Kontakt os allerede i dag, og lad os sammen finde 
et godt tilbud til dig. 

SEND OS DINE REGNINGER


