
Prisliste

Prioritert Tale
Gir prioritet i mobilnettet

Tilgang til alle nett

Automatisk aktivert

99Tilleggspris per 
måned:

TALE

Fast 0,49

Mobil 0,49

Internt 0,49

Startpris 0,49

MELDINGER

SMS 0,49

MMS 1,59

DATA

Mobildata per MB 4,00

Annen bruk av tale, meldinger eller data prises i henhold til valgt 

abonnement. Etablering Prioritert Tale kr 150. Forutsetter 24 måned-

ers bindingstid. 

Alle priser er eks. mva. Vi tar forbehold om trykkfeil V1 21082015

Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter

ALLTID TILGJENGELIG

Phonero Prioritert Tale er en tilleggstjeneste som gir prioritet for 

taleanrop i mobilnettet dersom nettet er overbelastet. Tjenesten 

gir også brukeren mulighet for å benytte mobilnettene til Tele2 og 

TeliaSonera ved behov (nasjonal gjesting). Phonero Prioritert Tale 

kan tilknyttes alle taleabonnement levert av Phonero, men krever 

spesielle SIM-kort. 

TELENOR NETT 

Phonero leier aksess i Telenor sitt radionett som brukes av alle 

Phoneros mobilabonnenter. Trafikkpriser ved bruk i dette mobil-

nettet følger av avtalte betingelsene for valgt abonnement. 

NASJONAL GJESTING

For bruk av mobilnettet til TeliaSonera og Tele2 (nasjonal gjesting) 

gjelder egne priser. Ved nasjonal gjesting vil all bruk faktureres. 

Dette gjelder både for trafikk mellom abonnement internt i bedrif-

ten og for abonnement med inkluderte minutter, SMS, data og 

eventuell annen inkludert trafikk.

OM TJENESTEN

Tjenesten Phonero Prioritert Tale kan kun bestilles på abonnement 

knyttet til organisasjoner som på forhånd er godkjent av NKOM 

(Tidligere Post- og teletilsynet). Prioritert Tale krever egne SIM-kort 

som leveres av Phonero ved bestilling av tjenesten. Phonero kan 

uten varsel fjerne tjenesten fra abonnement som på et tidspunkt 

ikke lenger er knyttet til et godkjent organisasjonsnummer. En slik 

endring vil medføre bytte av SIM-kort.

Prioritet gjelder kun for taleanrop fra mobil. Innkommende samtal-

er til mobil med Prioritert Tale gis ikke prioritet. Meldingstjenester 

og datatjenester omfattes ikke av prioritetsløsningen. 

Prioritert Tale har noen begrensninger når tjenesten 

benyttes sammen med Mobilt Bedriftsnett. Samtaler fra 

mobilabonnement med Prioritert Tale gis prioritet, mens 

samtalen ut til mottakende part ikke gis prioritet. Der-

som begge parter i en planlagt samtale befinner seg i et 

område med overbelastning, kan det ikke garanteres at 

samtalen kan etableres. Ved nasjonal gjesting garanteres 

det ikke at Mobilt Bedriftsnett, Mobilstatus eller A-num-

mervisning for anrop fra Tvilling vil fungere. 


