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PRODUKT 

 
ACN Telefonadapter 

 
månedsgebyr 

 ACN Telefonadapter med ACN Xtra 4 kr 279.00 kr 77.00 

Aktivering af en brugt ACN Telefonadapter med ACN 

Xtra* 
kr 0.00 kr 77.00 

 

Servicegebyrer Engangsgebyr Månedsgebyr 
 

Gebyr for serviceaktivering (obligatorisk)** kr 99.00  
Første konfigurering og levering etc. (obligatorisk) kr 99.00  

Fuld butikspris for en ACN Telefonadapter ³ kr 449.00  
Flyttegebyr kr 0.00  

Gebyr for nummeroverførsel kr 49.00  
Administrationsgebyr ved betaling på anden måde end bankoverførsel, 

hævekort eller kreditkort 
kr 18.00  

Administrationsgebyr for sen betaling kr 100.00  
Administrationsgebyr ved ikke gennemført betaling kr 30.00  

 

Takster Dag/tidspunkt Opkaldsgebyr Pr. Minut 

   Indlandsopkald Man-søn hele dagen kr 0.000
¹
 

Opkald til ACN Videotelefoner og ACN Telefonadaptere Man-søn hele dagen 0.000 kr 

TDC, Sonofon, Telia og BiBoB nummerserier (fastnet til mobil) Man-fre 8:00-19:30 kr 0.225 kr 1.295 

TDC, Sonofon, Telia og BiBoB nummerserier (fastnet til mobil) Andre tidspunkter kr 0.225 kr 0.750 

Tele2 nummerserier (fastnet til mobil) Man-fre 8:00-19:30 kr 0.225 kr 1.300 

Tele2 nummerserier (fastnet til mobil) Andre tidspunkter kr 0.225 kr 0.650 

Barablu og 3s nummerserier (fastnet til mobil) Man-fre 8:00-19:30 kr 0.225 kr 1.730 

Barablu og 3s nummerserier (fastnet til mobil) Andre tidspunkter kr 0.225 kr 0.870 

 

1. Se vores accepterede brugerpolitik for ACN in Vision Xtra herunder. 

2. Opkald uden ekstra beregning til andre kunder med ACN Digital Telefonservice i følgende lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Finland, Irland, Italien, Nederland, New Zealand, Norge, 

Polen, Portugal, Puerto Rico, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig, Sydkorea, Ungarn, Tjekkiet. 

3. Den fulde butikspris bliver beregnet i tilfælde af erstatning og i tilfælde af at hardware ikke returneres efter ophævelse af aftalen. 

4. Mindste kontraktbeløbet for en 6 måneders bindingsperiode for ACN Digital Telefonservice med Telefonadapter og ACN Xtra er Kr. 891,00. 

*Denne mulighed gælder kun for kunder, der allerede har en europæisk ACN Telefonadapter, men i øjeblikket ikke har et aktivt abonnement på serviceydelsen. 

**Dette servicegebyr gælder ikke for kunder, der har anmodet om at genaktivere deres ACN Telefonadapter. 
 

ACN Xtra kan kun erhverves i kombination med en ACN Telefonadapter 
 

Accepteret brugerpolitik: ACN Xtra giver kunder med ACN Digital Telefonservice mulighed for at ringe til andre fastnettelefonnumre i samme land uden merberegning og de 

udlandsdestinationer, der er specificeret under afsnittet Udlandsopkald, til 0 øre i minuttet. ACN Xtra er kun for privatkunder og må ikke videresælges eller bruges til noget 

kommercielt formål. Opkald til særnumre og datalinjer (f.eks. internet og VPN) er ikke inkluderet og bliver beregenet til standardtakster. ACN forbeholder sig retten til at ophæve 

eller lukke din Digitale Telefonservice eller til at opkræve dig standard takster, hvis vi har nogen grund til at tro, at du benytter ACN Digital Telefonservice i strid med denne 

accepterede brugerpolitik og vores generelle brugerbetingelser. 

 

ACN forbeholder sig ret til at ændre disse priser. 

Telefonordningen ACN Xtra inkluderer et telefonnummer, ubegrænsede indlandsopkald¹ og udvalgte udlandsopkald til andre ACN Digital 

Telefonservice-kunder uden nogen ekstra beregning² 

ACN Digital Telefonservice – prisliste, Danmark – ACN Xtra med Telefonadapter 
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Ud over ubegrænsede samtaler og videosamtaler med ACN Digital Telefonservice-kunder over hele verden, får du også fordelen af at ringe til fastnetforbindelser i et antal andre lande til 0 øre i minuttet 

jævnfør ovenstående liste over udlandstakster. Der beregnes et opkaldsgebyr på Kr. 0,225 (inkl. moms). Den accepterede brugerpolitik på denne prisliste gælder også disse opkald. 

 
Priserne gælder for både opkald til fastnet og mobiltelefoner på de destinationer hvor mobiltaksten ikke er vist. I lande hvor mobiltaksten er vist, gælder taksten også for opkald til særlige numre i det pågældende land. 

ACN Xtra takster for udlandsopkald 


